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Abstract
The purpose of this study was to describe and explain nurse mentors’ competence in mentoring
nursing students and to evaluate the effects of an educational intervention on nurse mentors’
competence in mentoring. The purpose was to also evaluate the reliability of an instrument
measuring competence in mentoring nursing students. The study aimed to develop new knowledge
on nurse mentors’ competence that can be used to improve mentoring education.
This study included four phases. In the first phase, nurse mentors’ experiences of mentoring
nursing students were described using a systematic review. Data were collected from seven
electronic databases and were selected by titles, abstracts and full-texts. The quality of the
included studies (n=21) was evaluated and the Joanna Briggs Institute Qualitative Assessment and
Review Instrument (JBI-QARI) extraction tool was used to extract and synthesize the studies. In
the second phase, the psychometric properties of Mentor Competence Instrument (MCI) were
tested. Data were collected from mentors (n=3355) at five university hospitals in Finland using an
electronic version of the MCI. The construct validity and reliability of the instrument were tested
using exploratory factor analysis (EFA) and Cronbach’s alpha. In the third phase, mentors’ level
of competence in mentoring and distinct mentor profiles were identified using a cross-sectional
study. The same data were used as in the second phase of this study and analyzed using
multivariate statistical methods. In the fourth phase, the effect of mentoring education on nurse
mentors’ competence in mentoring nursing students was evaluated using a quasi-experimental
study. Data were collected from nurses (n=150) using the MCI instrument before and after
mentoring education. Data were analyzed using statistical methods.
According to the systematic review, nurse mentors' competence in mentoring nursing students
contained eight competence areas. The MCI instrument exhibited acceptable psychometric
properties. Nurse mentors evaluated their level of competence in various categories from
satisfactory to good. Three distinct profiles of mentor competence were identified from skilled
developer, competent adapter and beginner. Mentoring education had an effect on mentoring
competence.

Keywords: clinical practice, educational intervention, environment, mentor competence,
nurse mentor, nurse student

Tuomikoski, Anna-Maria, Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen ja ohjaajakoulutuksen vaikutus osaamiseen.
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta; Medical Research
Center Oulu
Acta Univ. Oul. D 1519, 2019
Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista sekä
arvioida ohjaajakoulutuksen vaikutuksia sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamiseen. Lisäksi
tarkoituksena oli arvioida opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuutta. Tavoitteena oli vahvistaa hoitotieteen tietoperustaa ja tuottaa uutta tietoa opiskelijaohjaajien osaamisesta ohjaajakoulutuksen kehittämiseksi.
Tutkimus oli nelivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa kuvailtiin järjestelmällisen katsauksen
avulla sairaanhoitajien kokemuksia opiskelijoiden ohjaamisessa tarvittavasta osaamisesta
ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana. Tiedonhaku toteutettiin seitsemästä tietokannasta.
Aineisto valittiin otsikoiden, tiivistelmien ja koko tekstien perusteella. Mukaan otettujen alkuperäistutkimusten (n=21) laatu arvioitiin sekä tulosten yhdistämisessä ja analyysissä käytettiin apuna Joanna Briggs Instituutin JBI-QARI -uuttamismenetelmää. Toisessa vaiheessa arvioitiin opiskelijaohjausosaamista arvioivan mittarin luotettavuutta. Aineisto kerättiin poikkileikkaustutkimuksena Suomen viidessä yliopistollisessa sairaalassa työskenteleviltä sairaanhoitajilta
(n=3355) sähköisesti opiskelijaohjausosaamisen mittarilla. Mittarin rakennevaliditeettia arvioitiin eksploratiivisella faktorianalyysillä ja sisäistä johdonmukaisuutta Cronbachin Alfa -kertoimella. Kolmannessa vaiheessa kuvattiin sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen tasoa ja selitettiin profiileita poikkileikkaustutkimuksella. Aineisto oli sama kuin tutkimuksen toisessa vaiheessa. Aineisto analysoitiin tilastollisilla monimuuttujamenetelmillä. Neljännessä vaiheessa
arvioitiin ohjaajakoulutuksen vaikutuksia sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamiseen kvasikokeellisella tutkimusasetelmalla. Aineisto kerättiin sairaanhoitajilta (n=150) Opiskelijaohjausosaaminen -mittarilla ennen ja jälkeen koulutuksen. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin.
Järjestelmällisen katsauksen mukaan sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen muodostui
seitsemästä osaamisen alueesta. Opiskelijaohjausosaamisen mittarin psykometriset ominaisuudet todettiin hyviksi. Sairaanhoitajat arvioivat opiskelijaohjausosaamisen tason tyydyttäväksi tai
hyväksi. Sairaanhoitajat profiloituivat ohjausosaamisensa osalta taitavaan kehittäjään, osaavaan
soveltajaan ja aloittelijaan. Ohjaajakoulutus edisti ohjausosaamista.

Asiasanat: ammattitaitoa edistävä
sairaanhoitaja, sairaanhoitajaopiskelija

harjoittelu,

opiskelijaohjaus,

osaaminen,

Perheelleni
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1

Johdanto

Sairaanhoitajan koulutuksesta merkittävä osa on ammattitaitoa edistävää
harjoittelua.
Harjoittelun
tulee
tapahtua
sosiaalija
terveysalan
toimintaympäristöissä, ja ohjaajina toimivat sairaanhoitajat (European Council
2013, EU direktiivi 2005/36/EU, European Council 77/453/EEC), jotka ovat
merkittävässä roolissa sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen kehittämisessä,
ammatillisuuden rakentumisessa (Perry ym., 2018; Hilli, Melender, Salmuc &
Jonsénd, 2014a; McIntosh, Gidman & Smith 2014; Kaihlanen, Lakanmaa &
Salminen, 2013; Warren & Denham, 2010; Häggman-Laitila, Eriksson, Meretoja,
Sillanpää & Rekola, 2007) ja opiskelijan oppimisessa (muun muassa Mårtensson,
Engström, Mamhidir & Kristofferzon, 2013; Walker ym., 2012; Warne, Johansson,
Papastavrou, Tichelaar, Tomietto ym., 2010).
Suomessa ammattitaitoa edistävään harjoitteluun on annettu vuonna 2003
sosiaali- ja terveysministeriön (STM) terveydenhuollon ammattihenkilöiden
neuvottelukunnan suositus, jonka tarkoituksena on ollut tukea harjoittelun
toteutumista, arviointia ja kehittämistä (Heinonen, 2003). Sairaanhoitajan
ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimuksissa on sivuttu opiskelijaohjausosaamista (Eriksson, Korhonen, Merasto & Moisio, 2015), ja lisäksi organisaatiot
ovat laatineet organisaatiokohtaisia opiskelijaohjauksen laatusuosituksia (muun
muassa PSSHP 2010). Muutoin Suomessa ei ole kansallisesti yhtenevää ohjeistusta
harjoittelulle eikä opiskelijaohjaajien osaamiselle.
Sairaanhoitajat ovat Suomessa suurin ammattiryhmä sosiaali- ja
terveyspalveluissa työskentelevistä ammattilaisista, ja sairaanhoitajakoulutuksen
saaneiden henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosien 2000 - 2016 välillä
(Opetushallinnon tilastopalvelu, 2016). Vuonna 2016 Suomessa oli työssäkäyviä
sairaanhoitajia lähes 58 000 henkilöä (Opetushallinnon tilastopalvelu, 2016) ja
sairaanhoitajien määrän on ennakoitu nousevan. Toisaalta 48 % heistä on arvioitu
eläköityvän vuoteen 2025 mennessä (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2018).
Kehitys on ollut samansuuntaista myös muualla maailmalla. Useat taloudellisen
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maista ovat lisänneet
sairaanhoitajaopiskelijoiden aloituspaikkamääriä vastaamaan tulevaisuuden
sairaanhoitajien tarpeita (OECD, 2015). Suomessa kuitenkin aloittaneiden
sairaanhoitajaopiskelijoiden määrä on laskenut vuodesta 2014 lähtien. Vuonna
2018 koulutuksen aloitti 3858 uutta sairaanhoitajaopiskelijaa, mikä on 671
opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2014 (Opetushallinnon tilastopalvelu, 2016).
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Sairaanhoitajat toimivat suuressa roolissa terveyspalvelujen tuottamisessa.
Suomessa on OECD:n maiden toiseksi korkein lääkäri-hoitaja suhdeluku (4,6
hoitotyöntekijää yhtä lääkäriä kohden). Myös suhteessa väestöön
hoitotyöntekijöitä on viidenneksi eniten OECD -maissa (OECD 2017).
Sairaanhoitajilla on siis merkittävä rooli terveydenhuollossa ja on erityisen tärkeää,
että ammattitaitoisia ammattilaisia valmistuu ammattiin ja he pysyvät alalla.
Sairaanhoitajan ammatti on myös kehittynyt merkittävästi kolmen viime
vuosikymmenen aikana. Yhteisöperustainen terveydenhuolto, monimutkaisten
hoitojen käyttö ja jatkuvasti kehittyvä tekniikka edellyttävät sairaanhoitajilta kykyä
vastuulliseen työskentelyyn. Sairaanhoitajien koulutuksen on tarjottava varmuus
siitä, että ammattihenkilö on omaksunut koulutuksen aikana tietyt tiedot ja taidot
sekä kykenee soveltamaan ainakin tiettyjä pätevyyksiä harjoittaakseen kyseiseen
ammattiin liittyvää toimintaa. (European Council 2013/55/EU.) Sairaanhoitajat
työskentelevät merkityksellisessä asemassa terveydenhuollossa potilaan hoidossa,
joten sairaanhoitajien osaamisen on oltava riittävää laadukkaan hoidon
toteuttamiseksi ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi (muun muassa Eriksson
ym., 2015).
Sairaanhoitajat ovat merkityksellisessä asemassa myös opiskelijoiden
ohjaajina ja osaamisen kehittäjinä harjoittelun aikana (muun muassa Järvinen, Eflöf
& Salminen, 2018; Nash & Flowers, 2017; Sandvik, Eriksson & Hilli, 2015).
Onnistuneen opiskelijaohjauksen avulla sairaanhoitajaopiskelijoiden osaaminen
kehittyy, potilasturvallisuus lisääntyy ja opiskelijat saadaan sitoutumaan
sairaanhoitajan työhön (Järvinen ym., 2018; Flott & Linden, 2016; Hilli ym.,
2014a). Nummisen ja kumppaneiden (2016) mukaan Suomessa 14 %
vastavalmistuvista sairaanhoitajista on suunnitellut alan vaihtoa. Myös
kansainvälisesti tämä on tunnistettu ja 5 - 23 %:n vastavalmistuneista
sairaanhoitajista on todettu suunnittelevan alanvaihtoa, joten on tärkeää tukea
toimintoja, joilla saadaan sairaanhoitajat pysymään alalla (Unruh & Zhang, 2014;
Heinen, van Achterberg, Schwendimann, Zander, Matthews ym., 2013).
Tukemalla opiskelijaohjauksen onnistumista lisätään myös sairaanhoitajien
motivaatiota opiskelijaohjaukseen, heidän työhyvinvointiaan ja omien
toimintatapojensa kriittistä arviointia (Halcomb, Peters, McInness, 2012). Näin
myös kehitetään hoitotyön toimintaa ja päivitetään sairaanhoitajien hoitotyön
osaamista (Hilli, Salmu & Jonsèn, 2014b).
Hoitotyön koulutuksen tutkimus on enimmäkseen kohdistunut opiskelijoihin
ja heidän oppimiseensa (Vierula, Stolt, Salminen, Leino-Kilpi & Tuomi, 2016).
Ammattitaitoa edistävää harjoittelua ei ole kovinkaan tutkittu Suomessa tai
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kansainvälisesti (Vierula ym., 2016) ja erityisesti opiskelijaohjaajien näkökulmasta
asiaa on selvitetty vähän. Suomessa on tutkittu sairaanhoitajina toimivien ohjaajien
kokemuksia opiskelijoiden ohjaamisesta (Jokelainen, Tossavainen, Jamookeeah &
Turunen, 2013a; Jokelainen, Jamookeeah, Tossavainen, & Turunen, 2013b) ja
hyvästä ohjaussuhteesta (Hilli ym., 2014b) sekä ohjaajien käsityksiä opiskelijoiden
arvioinnista ohjatussa harjoittelussa (Helminen, Johnson, Isoaho, Turunen &
Tossavainen, 2017) sekä omasta osaamisestaan ohjata eri kulttuurillisista ja
kielellisesti taustoista tulevia opiskelijoita (Oikarainen, Mikkonen, Tuomikoski,
Elo, Pitkänen ym., 2018). Alueellisesti opiskelijaohjauksesta on kehitetty
opiskelijaohjaukseen malli opiskelijaohjaajien näkökulmasta (Luojus, 2011),
kartoitettu opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausosaamista (Kälkäjä, Ruotsalainen,
Sivonen, Tuomikoski, Vehkaperä ym., 2016; Karjalainen, Ruotsalainen, Sivonen,
Tuomikoski, Huhtala ym., 2015) sekä tutkittu ohjaajakoulutuksen vaikutuksia
opiskelijaohjausosaamiseen (Ruuskanen, Koota, Timonen, Haapa, Lääperi ym.,
2018; Luojus, 2011). Lisäksi Tiainen (2017) on tarkastellut sairaanhoitajien
opiskelijaohjaukseen liittyviä näkemyksiä, valmiuksia ja kehittämisajatuksia sekä
niissä tapahtuvia muutoksia kymmenen vuoden aikana.
Opiskelijaohjauksessa aiempi tutkimus on painottunut opiskelijoiden
tyytyväisyyteen harjoitteluun (muun muassa Pitkänen, Kääriäinen, Oikarainen,
Tuomikoski, Elo ym., 2018; Antohe, Riklikiene, Tichelaar & Saarikoski, 2016;
Kristofferzon, Mårtensson, Mamhidir, & Löfmark, 2013; Warne ym., 2010;
Saarikoski, 2002). Opiskelijan ja ohjaajan välisellä vastavuoroisella
ohjaussuhteella on todettu olevan merkitystä opiskelijan tyytyväisyyteen ohjattuun
harjoitteluun ja ammatilliseen kasvuun harjoittelun aikana (Antohe ym., 2016; Bos,
Alinaghizadeh, Saarikoski & Kaila, 2015a; Warne ym., 2010; Saarikoski, 2002).
Opiskelijat pitävät opiskelijaohjaajaa tärkeimpänä ja välttämättömänä roolimallina
harjoittelussa (Kirsten, Hamshire, Harris, Langan, Barret ym., 2018; Bos ym.,
2015a; Baldwin, Mills, Birks & Budden, 2014). Lisäksi positiivisen
oppimiskokemuksen on todettu lisäävän opiskelijoiden mahdollisuutta saavuttaa
terveydenhuollon koulutukseen asetetut tavoitteet, joten opiskelijaohjaajien
osaamisen kehittäminen on tärkeää (Pitkänen ym., 2018).
Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen tunnistaminen ja sen arviointi on
tärkeää, koska puutteellinen opiskelijaohjausosaaminen voi johtaa epäpätevien
sairaanhoitajien valmistumiseen (Almalkawi, Jester & Terry, 2018) ja näin ollen
vaikuttaa potilasturvallisuuteen sekä hoidon laatuun (Nash & Flowers, 2017).
Opiskelijaohjausosaamista voidaan kehittää erityisesti näyttöön perustuvan
koulutuksen avulla (Ruuskanen ym., 2018; Nash & Flowers, 2017) ja näyttääkin
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siltä, että säännöllinen koulutus opiskelijaohjauksesta on terveydenhuollon
yksiköissä lisääntynyt. Riittävän ajan varaaminen opiskelijaohjaukseen ja
säännöllinen tiedotus opiskelijoiden opetussuunnitelmista on vähentynyt (Tiainen,
2017). Osaamisen ja ohjaajakoulutuksen kehittämiseksi tarvitaan luotettavia
mittareita, joilla voidaan arvioida ohjausosaamista ja koulutuksen vaikutuksia.
Mittarin kehittämiselle on tarve, sillä aiemmin on havaittu, että opiskelijaohjaajien
osaamista arvioivien mittarien luotettavuutta ei ole testattu. (Windey, Lawrence,
Gutrie, Weeks, Sullo ym., 2015).
Tämä tutkimus edustaa hoitotieteen soveltavaa tutkimusta, jossa kuvataan ja
selitetään
sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamista
sekä
arvioidaan
ohjaajakoulutuksen vaikutuksia sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamiseen.
Tutkimus koostuu neljästä vaiheesta, joista ensimmäisessä vaiheessa kuvaillaan
sairaanhoitajien kokemuksia opiskelijaohjausosaamisesta, toisessa vaiheessa
testataan opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuutta, kolmannessa
vaiheessa kuvataan ja selitetään opiskelijaohjausosaamisen tasot ja profiilit sekä
neljännessä vaiheessa arvioidaan ohjaajakoulutuksen vaikutuksia sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamiseen. Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa opiskelijaohjaajien
osaamisesta ohjaajakoulutuksen kehittämiseksi.
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2

Sairaanhoitajan opiskelijaohjausosaaminen
ja ohjaajakoulutus

Sairaanhoitajat tarvitsevat työssään laaja-alaista osaamista, joista yksi osa-alue on
ohjaus- ja opetusosaaminen (NMC, 2018a; Eriksson ym., 2015). Sairaanhoitaja
tarvitsee opiskelijaohjausosaamista turvatakseen sairaanhoitajaopiskelijalle
laadukkaan opiskelijaohjauksen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä
tapahtuvassa ohjatussa harjoittelussa (Hanson, MacLeod & Schiller, 2018;
Kalischuk, Vandenberg & Awosoga, 2013; PSSHP, 2010). Opiskelijaohjausta ja
opiskelijaohjausosaamista voidaan kehittää ohjaajakoulutuksen avulla (muun
muassa Kamolo, Vernin, & Toffeli, 2017; Mårtensson, Löfmark, Mamhidir &
Bernice, 2016). Tässä luvussa esitetään tämän tutkimuksen keskeiset lähtökohdat
ja käsitteet, jotka ovat sairaanhoitajien koulutus, sairaanhoitajaopiskelijan
ammattitaitoa
edistävä
harjoittelu,
sairaanhoitaja
opiskelijaohjaajana,
sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen, sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen kehittyminen ja sairaanhoitajien ohjaajakoulutus.
Tutkimuksen lähtökohtiin haettiin tietoa tekemällä hakuja CINAHL-, Scopus-,
Medic-, PubMed -tietokannoista. Tiedonhaut toteutettiin useassa eri vaiheessa
tutkimuksen edetessä ja ne tehtiin englannin- ja suomenkielisiin julkaisuihin
vuosilta 2000 - 2018. Kirjallisuutta haettiin myös manuaalisesti julkaisujen
lähdeluetteloista. Lisäksi hyödynnettiin erilaisia tilastoja ja raportteja.
Tiedonhaun englanninkieliset hakusanat olivat mentorship, mentor, supervisor,
facilitator, preceptor, coach, instructor, teach, tutor educator, trainee, students,
nursing, competence, skill, knowledge, attitude, performance, value, learning
environment clinical, education clinical, clinical practice, clinical placement,
clinical rotation, clinical training, clinical learning, clinical teaching, continuing
education, mentor education, programs, web-based education. Suomenkielisinä
hakusanoina käytettiin ohjaaja, lähiohjaaja, arvioija, opiskelijaohjaaja,
sairaanhoitaja, opiskelija, osaaminen, kompetenssi, ohjausosaaminen, asenne,
käytännön harjoittelu, kliininen harjoittelu, harjoittelu, käytännön harjoittelu,
ohjaajakoulutus. Hakusanojen määrittelyssä käytettiin Medical Subject Headings
(MeSH) eli lääketieteen jäsenneltyä asiasanastoa sekä vapaasanahakua ja
hakusanojen erilaisia yhdistelmiä ja katkaisukohtia. Kirjallisuushaun keskeiset
tulokset opiskelijaohjausosaamisen määrällisistä tutkimuksista on esitetty liitteessä
1. ja laadullisista tutkimuksista osajulkaisussa I.
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2.1

Sairaanhoitajan tutkintoon johtava koulutus

Sairaanhoitajien koulutusta ohjaavan Euroopan parlamentin ja neuvoston
ammattipätevyysdirektiivin
(European
Council
2013/55/EU)
mukaan
sairaanhoitajien koulutuksen tulee kestää vähintään kolme vuotta ja siihen on
sisällytettävä 4 600 tuntia teoriaa ja kliinistä harjoittelua (180 opintopistettä).
Suomessa sairaanhoitajia koulutetaan 22 ammattikorkeakoulussa. Koulutus kestää
3,5 vuotta ja on laajuudeltaan 210 opintopistettä, mikä on 30 opintopistettä
enemmän kuin EU:n edellyttämä opintojen laajuus. Sairaanhoitajan tutkinto on
ammattikorkeakoulututkinto, joka on valtioneuvoksen asetuksen mukaan
eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä tasoa 6. (European Qualifications
Framework 1-8, EQF 2018).
Sairaanhoitajien opinnot koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, ammattitaitoa
edistävät harjoittelusta, opinnäytetyöstä, kypsyysnäytteestä ja vapaasti valittavista
opinnoista. Sairaanhoitajatutkinnon suorittaneella tulee olla laaja-alaiset
käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä teoreettiset perusteet toimita työelämässä.
Hänellä tulee olla valmiudet seurata ja edistää alansa kehittymistä, edellytykset
kehittää omaa ammattitaitoaan sekä riittävät viestintä- ja kielitaidot alansa tehtäviin
ja kansainvälisen toimintaan sekä yhteistyöhön. (Valtionneuvoston asetus
ammattikorkeakouluista, 1129/2014; OPM, 2006)
Ammattikorkeakoulujen osaamisperusteisuus on saanut alkunsa Bolognan
prosessin myötä, jolloin yhdenmukaistettiin eurooppalaisen korkeakoulualueen
koulutusjärjestelmät niin, että opiskelijat ja työntekijät voivat vapaammin liikkua
Euroopassa. Osaamisperusteisuuden lähtökohtana on, että työelämässä vaadittava
osaaminen tulee olla opetuksen ja ohjauksen sekä osaamisen tunnistamisen ja
arvioinnin lähtökohtana (OPH, 2015). Uudistuksen myötä korkeakoulujen
opetussuunnitelmiin laadittiin osaamistavoitteet ja käytännöt aiemmin hankitun
osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (Euroopan komissio, 2015).
Ammattikorkeakoulut päättävät kuitenkin itsenäisesti tutkinto-ohjelmien
opetussuunnitelmista
ammattikorkeakoulun
tutkintosäännön
mukaisesti
(Ammattikorkeakoululaki L 351/2003).
Sairaanhoitajan osaamista on valtakunnallisesti määritelty ja ammatillinen
vähimmäisosaaminen muodostuu yhdeksästä alueesta, joita ovat: 1)
asiakaslähtöisyys, 2) hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus, 3) johtaminen ja
yrittäjyys, 4) kliininen hoitotyö, 5) näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko,
6) ohjaus- ja opetusosaaminen, 7) terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 8)
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö ja 9) sosiaali- ja terveyspalvelujen
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laatu ja turvallisuus (Eriksson ym. 2015). Näitä osaamisalueita ollaan päivittämässä
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Yleissairaanhoitajan (180 op)
ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) hankkeessa
vuosina 2018 - 2020. Lisäksi hankkeessa kehitetään sairaanhoitajaopiskelijoiden
kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä sekä valtakunnallinen koe
yleissairaanhoitajan ammatillisen perusosaamisen arviointiin. (Korkeakoulutuksen
kehittämishankkeet 2018 - 2020.)
Sairaanhoitajaopiskelija opiskelee ja
harjoittelee näitä osaamisen alueita sairaanhoitajakoulutuksen teoriaopinnoissa ja
harjoittelun aikana (European Council 2013/55/EU). Tässä tutkimuksessa
sairaanhoitajaopiskelijalla
tarkoitetaan
opiskelijaa,
joka
suorittaa
ammattikorkeakoulututkintoa ja valmistuu tutkinto-ohjelmasta sairaanhoitaja
(AMK) tutkintonimikkeellä.
2.2

Sairaanhoitajaopiskelijan ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Sairaanhoitajien ammattitaitoa edistävän harjoittelun tulee kestää vähintään puolet
koulutuksen vähimmäiskestosta. (European Council 2013/55/EU, EU direktiivi
2005/36/EU, European Council 77/453/EEC.) Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
on osa sairaanhoitajan koulutusta, missä opiskelijat perehtyvät terveydenhuollon
suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen jo opintojen aikana.
(European
Council
EU/2013/55;
Heinonen
2003).
Harjoittelussa
sairaanhoitajaopiskelija oppii toimimaan hoitotiimin jäsenenä ja johtajana sekä
organisoimaan yleissairaanhoidon tehtäviä (European Council EU/2013/55).
Harjoittelun tulee tapahtua terveydenhuollon toimintayksiköissä ja ohjauksen alan
ammattihenkilön ohjauksessa terveysalan opettajan vastuulla (89/595/ETY).
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun oppimisympäristönä on terveydenhuollon
toimintaympäristö, joka muodostuu fyysisestä tilasta, psykososiaalisista ja
vuorovaikutustekijöistä, organisaatiokulttuurista sekä opetus- ja oppimistekijöistä
(Flott & Linden, 2016).
Suomessa
opiskelijaohjaukseen
on
laadittu
organisaatiokohtaisia
laatuvaatimuksia ja -kriteereitä, joiden tavoitteena on turvallisen ja laadukkaan
harjoittelun toteutuminen terveydenhuollon organisaatioissa. Laatusuosituksiin
kehitetään yhteneviä ja näyttöön perustuvia käytänteitä opiskelijaohjaukseen
(esimerkiksi Pohjois-Savon alueellinen opiskelijaohjauksen yhteistyöverkosto,
2010).
Ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta (Ammattikorkeakoululaki, L
351/2003) käytetään monia eri käsitteitä, kuten ohjattu harjoittelu, käytännön jakso,
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käytännön harjoittelu, kliininen harjoittelu, työharjoittelu, työssäoppiminen
(Heinonen, 2003) ja kliininen opetus (European Council 2013/55/EU). Myös
englanninkielessä harjoittelusta käytetään monenlaisia käsitteitä, esimerkiksi
clinical practice (Kirsten ym., 2018; Helminen ym., 2017), professional practice
(Staykova, Huson, & Pennington, 2013), professional training (77/453EEC),
nursing training (Moseley & Davies, 2007), clinical training (HWA, 2014a;
Jokelainen, Turunen, Tossavainen, Jamookeeah, & Coco, 2011), clinical settings
(Heale., Mossey, Lafoley & Gorham, 2009), work-based education (Hurley &
Snowden, 2008), clinical learning, clinical practicum, work integrated learning
(Walkers, Dwyer, Moxham, Broadbent & Sander, 2013), clinical education (Mather,
MacKay & Allen, 2015) ja clinical learning environment (Flott & Linden, 2016).
(Taulukko 1.)
Taulukko 1. Ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta käytetyt käsitteet suomen ja
englannin kielessä.
Suomenkielisiä käsitteitä

Englanninkielisiä käsitteitä

Ammattitaitoa edistävästä harjoittelu

Clinical practice

Ohjattu harjoittelu

Professional practice

Käytännön harjoittelu,

Clinical settings

Kliininen harjoittelu

Work-based education

Työharjoittelu

Clinical learning

Työssäoppiminen

Clinical practicum
Clinical education
Work integrated learning

2.2.1 Opiskelijaohjauksen toteutuminen kansainvälisesti
Kansainvälisesti opiskelijaohjaus on järjestetty eri tavoin ja esimerkiksi
Euroopassa sairaanhoitajaopiskelijoiden ammattitaitoa edistävän harjoittelun
organisoinnista on sovittu valtakunnallisilla tai paikallisilla sopimuksilla.
Terveysalan organisaatiot tarjoavat opiskelijoille harjoittelupaikkoja keskinäisten
sopimusten perusteella ja opiskelijat suorittavat harjoittelunsa useissa eri
organisaatioissa. Harjoittelua on ohjeistettu kansallisesti muun muassa Kroatiassa,
Tsekin tasavallassa, Puolassa, Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa.
(Dobrowolska, McGonagle, Kane, Jackson, Kegl ym., 2015.) Esimerkiksi IsoBritannian sairaanhoitajien ja kätilöiden neuvosto, Nursing and Midwifery Council
(NMC), on laatinut ohjeistuksen hoitotyön koulutukselle (NMC, 2018b) sekä
opiskelijoiden ohjaukselle ja opiskelijoiden arvioinnille (NMC, 2018c).
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Kansainvälisesti opiskelijaohjaus saattaa vaihdella maiden sisälläkin.
Esimerkiksi Australiassa opiskelijaohjausta toteutetaan monella eri tavalla. Yksi
tapa on nimetä opiskelijalle yksi sairaanhoitaja opiskelijaohjaajaksi, jonka
ohjauksessa opiskelija toteuttaa harjoittelunsa ja sama ohjaaja myös arvioi
opiskelijan osaamisen. (HWA, 2014a.) Opiskelijaohjaus voidaan toteuttaa myös
ryhmässä, jolloin `clinical facilitator` toimii 6-8 opiskelijan ohjaajana. Tässä
mallissa opiskelijat tulevat eri osastoilta ohjaukseen tiettyinä aikoina ja muun ajan
ovat sairaanhoitajien (buddies) ohjauksessa osastoilla. (Rebeiro, Evans, Edward &
Chapman, 2017; HWA, 2014a; Walker ym., 2012.) Clinical facilitator -käsitteelle
ei ole vastaavaa suomenkielistä käsitettä, mutta se vastaa lähinnä hoitotyön kliinistä
opettajaa. Kliininen opettaja voi olla terveydenhuollon organisaatiossa tai
oppilaitoksessa työskentelevä henkilö (Rebeiro ym., 2017; HWA, 2014a; Brammer,
2006). Kolmas tapa on ohjata opiskelijaa niin sanotulla opetusosastolla (Decided
education unit -model), jota toteutetaan eri tavoin. Opetusosastolla tehdään
yhteistyötä terveydenhuollon henkilöstön ja oppilaitoksen kanssa. Opetusosastolla
kliininen opettaja vastaa opiskelijaryhmän ohjaamisesta ja arvioinnista, mutta
samanaikaisesti opiskelijoilla on myös henkilökohtaiset ohjaajat. (HWA, 2014a.)
Esimerkiksi Ruotsissa opiskelijaohjausta on kehitetty ja toteutettu opetusosastoilla
(Clinical education unit). Opetusosastolla eri tasoiset ja eri opintojen vaiheessa
olevat opiskelijat (15 opiskelijaa) suorittavat harjoittelun. Opiskelijoiden ohjaajina
toimivat opetusosaston hoitajat, osaston lääkäri ja kliininen opettaja. Opiskelijat
ymmärretään aktiivisiksi oppijoiksi, joilla on vastuu omasta oppimisestaan.
Opiskelijat työskentelevät yksin tai pareittain ja heille annetaan vastuuta potilaan
hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. (Manninen, 2014.)
Opiskelijaohjauksen eri toteutustapojen vaikutuksia on vertailtu vähän ja näyttö
siitä on heikkoa. Opetusosastolla tapahtuvan harjoittelun on kuitenkin todettu
tukevan opiskelijoiden sitoutumista ja syventävän oppimista enemmän kuin
perinteisen ohjausmallin, jossa sairaanhoitaja ohjaa sairaanhoitajaopiskelijaa.
(Jayasekara, Smith, Hall, Rankin, Smith ym., 2018.)
2.2.2 Opiskelijaohjauksen toteutuminen Suomessa
Suomessa ammattitaitoa edistävä harjoittelu tapahtuu useimmiten oman
opiskelijaohjaajan kanssa ohjaussuhteessa (Pitkänen ym., 2018; Saarikoski, 2002).
Opiskelija tekee samoja vuoroja oman ohjaajan kanssa, jolloin oma ohjaaja toimii
opiskelijan oppimisen tukijana, palautteen antajana ja osaamisen arvioijana.
Suomessa on myös kokeiltu erilaisia opiskelijaohjauksen toteutustapoja, kuten
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opetusmoduulia. Opetusmoduulissa opiskelijat hoitavat pareittain tai ryhmässä
yhteistä potilasta opiskelijaohjaajan ohjauksessa. Opetusmoduuli koostuu yleensä
yhdestä kahden hengen potilashuoneesta. Opiskelijat hoitavat pareittain tai kolmen
hengen ryhmässä opetusmoduulin huoneen potilaita, jolloin he perehtyvät yhden
tai kahden potilaan hoidon tarpeisiin, toteutukseen ja arviointiin kokonaisvaltaisesti.
Tavoitteena on, että opiskelijat oppivat potilaan hoitoprosessin ja oppivat ottamaan
vastuuta potilaan hoidosta ja omasta oppimisesta. (Chen, Harju, Juntunen, Koskela,
Mustakangas ym., 2016; Tuomikoski, Chen, Kivimäki, Koskela, Mustakangas ym.,
2016.) Opetusmoduulissa opiskelijalle annetaan vastuuta suunnitella, toteuttaa ja
arvioida potilaan hoitoa (Hyvärinen, Palonen & Åstedt-Kurki, 2019; Chen ym.,
2016; Tuomikoski ym., 2016).
Opiskelijat ovat kokeneet mielekkääksi työskentelyn muiden opiskelijoiden
kanssa ja itsenäisen vastuunottamisen yhdestä potilaasta. Haasteelliseksi on koettu
usean ohjaajan ohjauksessa oleminen. (Jansson & Kerstin, 2016.) Lisäksi vastuuta
annetaan opiskelijan osaamisen tason mukaan. Opetusmoduulissa voi opiskella
samanaikaisesti opintojen eri vaiheessa olevia opiskelijoita, jolloin he saavat
vertaistukea toisiltaan ja tukevat toistensa oppimista. Lisäksi opiskelijat pääsevät
harjoittelemaan opiskelijoiden ohjausta jo opintojen aikana. (Chen ym., 2016;
Tuomikoski ym., 2016.) Saman ryhmän opiskelijoita sijoitetaan opetusmoduuliin,
jolloin ohjaava opettaja voi ohjata opiskelijoita ryhmässä ja näin ollen käyttää osan
ohjausresursseista työelämäpäivinä osallistumalla opiskelijan oppimisprosessin
tukemiseen osastolla kokonaisten ohjauspäivien ajan (Mäenpää, Koskela,
Mustakangas, Chen, Harju ym., 2017). Opetusmoduulin tapaisesta
opiskelijaohjauksen toteutuksesta käytetään myös käsitteitä opiskelijamoduuli
(Hyvärinen ym., 2019; Koota, Kukkonen & Suikkala, 2016) tai Vastuuta ottamalla
opit (VOO)-harjoittelu (Jokitalo, Pakkanen, & Toivanen., 2015). Euroopan
sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa Harjoittelusta työelämään muuttuvissa
terveysalan toimintaympäristöissä (HARKKA) -hankkeessa kehitetään erilaisia
harjoitteluympäristöä vuosien 2018 - 2021 aikana (Rakennerahastotietopalvelu,
2018). Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden harjoittelusta käytetään käsitettä
ammattitaitoa edistävä harjoittelu, jolla tarkoitetaan terveydenhuollon
toimintaympäristössä olevaa oppimisympäristöä, jossa sairaanhoitajaopiskelija
harjoittelee ammatissaan tarvittavaa osaamista terveydenhuollon ammattihenkilön
ohjaamana.
Harjoittelua ohjaava opettaja on myös merkittävässä asemassa
opiskelijaohjauksen
toteutuksessa.
Terveysalan
koulutuksen
ohjatussa
harjoittelussa on opettajan tehtäväksi määritelty selvittää ja ohjata opiskelijan
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työtehtävien tarkoituksenmukaisuutta sekä toimia pedagogisena asiantuntijana
hoitohenkilökunnalle (Heinonen, 2003). Lisäksi opettajan tehtävänä on pitää
yhteyttä harjoittelupaikkaan kannustaen opiskelijaa ja ohjaajaa arvioimaan
toimintaympäristöä oppimisympäristönä. Opettajan odotetaan toimivan
säännöllisesti työntekijänä työelämässä kliinisessä työssä ja ulkopuolisena
asiantuntijana harjoitteluyksikössä, jolta voi konsultoida hoitotyötä koskevista
asioista.
Opettajalle on asetettu kuusi tarkempaa suositusta, joita ovat: 1) huolehtia, että
opiskelijalla on harjoittelupaikan edellyttämä riittävä osaaminen ennen harjoittelun
alkua, 2) muodostaa ohjaajan kanssa yhdessä ohjaustiimi, jossa sovitaan
opetussuunnitelman ja ohjauksen tavoitteista, menetelmistä ja sisällöistä, 3)
selvittää ja tarjota yhteistyössä harjoittelupaikan kanssa opiskelijoille aiheita
kehittämis- ja oppimistehtäviksi, 4) pitää opiskelijaan yhteyttä säännöllisesti
harjoittelun aikana, 5) osallistua ohjaukseen terveydenhuollon ammatillisen
asiantuntemuksensa ja harjoittelun tavoitteiden mukaisesti ja 6) täydentää omaa
työelämäosaamistaan työskentelemällä terveydenhuollon toimintayksiköissä
säännöllisin väliajoin. Lisäksi suosituksessa tuodaan esiin, että opettajan tulisi
tukea opiskelijaohjaajan opetus-, ohjaus- ja arviointitaitoja. Opettajan tulisi olla
mukana harjoittelun eri vaiheissa, jolloin käydään läpi opiskelijan ja ohjaajan
kanssa opiskelijan tavoitteita ja arviointikriteerejä sekä niissä etenemistä.
(Heinonen, 2003.)
Opiskelijoiden mukaan opettajien roolia ei ole hyödynnetty niin, että heidän
osaamisensa olisi tullut työyksikön käyttöön (Pitkänen ym., 2018). Lisäksi
opiskelijat ovat arvioineet opettajan olevan tärkein henkilö kriittisen ajattelun
kehittäjänä ja reflektiivisen keskustelun mahdollistajana harjoittelussa
(Kristofferzon ym., 2013). Opettajien ja opiskelijaohjaajien väliset toimintatavat ja
yhteistyö vaatii kehittämistä opiskelijaohjauksessa (Tiainen, 2017; Omansky,
2010). Lisäksi opiskelijaohjaajat ovat kokeneet saavansa aiempaa vähemmän
opettajilta tukea, ja yhteistyö harjoittelua ohjaavan opettajan kanssa on vähentynyt
(Tiainen, 2017). Opettajan tehtävät ja resurssit ammattitaitoa edistävän harjoittelun
osalta ovat muuttuneet sekä vastuu opiskelijan osaamisen kehittymisestä on
siirtynyt entisestään opiskelijaohjaajille (Kalischuk, Vandenberg & Awosoga,
2013).
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2.3

Sairaanhoitaja opiskelijaohjaajana

Opiskelijoiden ohjaajina ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa toimivat
asetuksen mukaisesti alan ammattihenkilöt (89/595/ETY). Euroopan maiden
välillä on eroja siinä, mitä opiskelijaohjaajalta edellytetään. Iso-Britannian
sairaanhoitajien ja kätilöiden neuvosto, Nursing and Midwifery Council (NMC),
on määritellyt, että opiskelijoiden ohjaajana ja opiskelijoiden arvioijana voi toimia
sairaanhoitaja tai kätilö, joka on ollut rekisteröityneenä NMC-rekisteriin vähintään
vuoden ajan ja suorittanut NMC:n ohjaajakoulutuksen (NMC, 2010). Suomessa
sairaanhoitajaopiskelijoiden ohjaajina toimivat ammattihenkilöt, jotka ohjaavat
opiskelijoita samanaikaisesti, kun ovat vastuussa potilaiden hoidosta.
Opiskelijaohjaajilta ei vaadita erityistä koulutusta tai työkokemusta voidakseen
toimia opiskelijaohjaajina (Heinonen, 2003).
Terveydenhuollon
toimintayksiköissä
harjoittelua
ohjaavasta
terveydenhuollon ammattihenkilöstä käytetään eri käsitteitä, kuten ohjaaja
(Heinonen, 2003), omaohjaaja (Luojus, 2011), lähiohjaaja (Meretoja, HäggmanLaitila, Lankinen, Sillanpää, Rekola ym., 2006), käytännön ohjaaja,
työpaikkaohjaaja tai opiskelijaohjaaja. Lähiohjaajalla tarkoitetaan henkilöä, joka
nimetään opiskelijalle ohjaajaksi harjoittelun ajaksi ja jonka ohjauksessa opiskelija
harjoittelee hoitotyön osaamisen eri alueita. Harjoittelun aikana opiskelijaa voi
ohjata muukin henkilö kuin lähiohjaaja, ja tällöin yleisesti käytetään käsitettä
ohjaaja tai opiskelijaohjaaja. Englanninkielisiä käsitteitä ohjaajalle ovat muun
muassa mentor, preceptor, facilitator (McIntosh ym., 2014; Jokelainen ym., 2011),
peer instructors, (Walker ym., 2012), clinical guide (Quattrin ym. 2010), clinical
instructor (Glynn ym., 2017) ja supervisor (HWA, 2014ab). Taulukossa 2. on
esitetty suomen ja englannin kielisiä käsitteitä, joita käytetään opiskelijaohjaajasta.
Tässä tutkimuksessa käytetään käsitettä opiskelijaohjaaja, jolla tarkoitetaan
sairaanhoitajaa, joka on vastuussa harjoittelun aikana opiskelijan oppimisprosessin
tukemisesta (Hurley & Snowden, 2008).
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Taulukko 2. Opiskelijaohjaajasta käytetyt käsitteet suomen ja englannin kielellä.
Suomenkielisiä käsitteitä

Englanninkielisiä käsitteitä

Lähiohjaaja

Clinical guide

Ohjaaja

Clinical instructor

Omaohjaaja

Facilitator

Opiskelijaohjaaja

Mentor

Työpaikkaohjaaja

Peer instructors
Preceptor
Supervisor

Opiskelijaohjaajalla on todettu olevan merkittävä rooli harjoittelussa opiskelijoiden
osaamisen kehittymiseen, ammatillisuuden rakentumiseen (Perry ym., 2018;
Rebueno, Tiongco & Macindi, 2017; Hilli ym., 2014b; McIntosh ym., 2014) ja
opiskelijan oppimiseen (muun muassa Mårtensson ym., 2013; Walker ym., 2012;
Warne
ym.,
2010).
Laadukkaan
opiskelijaohjauksen
toteuttamiseen
opiskelijaohjaaja tarvitsee laaja-alaista ohjausosaamista (Luojus, 2011).
2.4

Sairaanhoitajan opiskelijaohjausosaaminen

Opiskelijaohjaajien ohjausosaamista ei ole Suomessa määritelty yksiselitteisesti.
Sitä on sivuttu sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimuksissa
(Eriksson ym., 2015) ja sosiaali- ja terveysministeriön suosituksessa terveysalan
koulutuksen työssäoppimiselle ja harjoittelulle (Heinonen, 2003) sekä
organisaatiokohtaisissa opiskelijaohjauksen laatusuosituksissa (muun muassa
PSSHP, 2010).
Sairaanhoitajan ammatillisen osaamisen vähimmäisvaatimukset muodostuvat
yhdeksästä osa-alueesta, joista yksi on ohjaus- ja opetusosaaminen. Ohjaus- ja
opetusosaamisen kontekstiin kuuluu potilaan ja asiakkaan opetus ja ohjaus,
mentorointi sekä perehdytys (Eriksson ym., 2015). STM:n terveydenhuollon
ammattihenkilöiden neuvottelukunnan suosituksen tarkoituksena on ollut tukea
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan
oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa harjoittelun toteuttamisessa,
arvioimisessa ja kehittämisessä työelämän vaatimusten mukaisesti. Suosituksessa
tarkastellaan opiskelijaohjaajan merkitystä, hyvän opiskelijaohjaajan toimintaa ja
ominaisuuksia opiskelun eri vaiheissa. (Heinonen, 2003.) Organisaatiokohtaisissa
opiskelijaohjauksen laatusuosituksissa tavoitteena on ollut varmistaa opiskelijoille
turvallinen ja laadukas harjoittelu. Laatusuosituksissa ohjaaja kuvataan opiskelijan
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laadukkaan harjoittelun toteutumisen ja oppimisen mahdollistajana ja varmistajana
yhdessä opettajan kanssa. (muun muassa PSSHP, 2010.) Osaaminen on työssä
tarvittavien ominaisuuksien ja taitojen käyttämistä työn tavoitteiden
saavuttamiseksi
Suomessa osaamisesta käytetään käsitteitä kompetenssi, tietotaito tai pätevyys.
Englanninkielessä osaamisen käsitteestä käytetään laajasti käsitettä competence.
Osaamisen käsitettä voidaan tarkastella yksilön, työyhteisön ja organisaation
osaamisen näkökulmista. (Hätönen, 2011.) Osaamiseen liittyy Cheetham ja
Chiversin (2005) mukaan yksilön työssä tarvittavat ominaisuudet ja taidot, joiden
avulla hän saavuttaa tavoitteet (sekä organisaation ydinosaaminen ja kyvykkyys,
joka on organisaation toiminnan kannalta oleellinen osaaminen (Viitala 2008).
Tässä tutkimuksessa osaamista tarkastellaan lähinnä yksilön osaamisena ja
opiskelijaohjausosaamisella tarkoitetaan ominaisuuksia, asenteita, tietoja, taitoja,
toimintoja ja arvoja, joita opiskelijaohjaaja tarvitsee ohjatakseen opiskelijoita
laadukkaasti harjoittelun aikana (Cowan, Wilson-Barnett & Norman, 2007).
Opiskelijaohjausosaamista kuvaavat keskeiset kirjallisuuskatsaukset ja määrälliset
tutkimusartikkelit ovat kuvattu liitteessä 1 ja laadulliset tutkimusartikkelit
osajulkaisussa I. Tutkimusten mukaan sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen
koostuu ohjaajan ominaisuuksista, työyksikön opiskelijaohjauksen käytäntöjen ja
toimintatapojen tuntemisesta, reflektiivisestä ohjauskeskustelusta, ohjaustarpeen
tunnistamisesta, ohjauksen tavoitteellisuudesta, opiskelijan oppimisprosessin
tukemisesta sekä palautteesta ja arvioinnista (Taulukko 3).
Taulukko 3. Sairaanhoitajan opiskelijaohjausosaamisen alueet
Sairaanhoitajan opiskelijaohjausosaaminen
Ohjaajan ominaisuudet
Työyksikön opiskelijaohjauksen käytännöt ja toimintatavat
Reflektiivinen ohjauskeskustelu
Ohjaustarpeen tunnistaminen
Ohjauksen tavoitteellisuus
Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen
Kehittävä palaute
Opiskelijalähtöinen arviointi

Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista on kuvattu (NMC, 2018c; Eriksson ym.,
2015; HWA, 2014b; PSSHP, 2010) ja arvioitu lähinnä ohjaajan (muun muassa
Hanson ym., 2018, Mitchell, Ridgway & Sheeran, 2018; Karjalainen ym., 2015;
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Mather, MacKay & Allen, 2015), opiskelijan (muun muassa Pitkänen ym., 2018;
Antohe ym., 2016; Löfmark, Thorkildsen, Råholm & Natvig, 2012) ja opettajien
näkökulmista (Harrison-White & Owens, 2018).
Ohjaajan ominaisuudet
Aikaisemmissa tutkimuksissa on kuvattu hyvän opiskelijaohjaajan olevan
empaattinen (Knisely, Fulton & Friesth, 2015) ja kärsivällinen (Smedley, 2008).
Hyvällä ohjaajalla on positiivinen asenne opiskelijoita kohtaan, motivaatio ohjata
opiskelijoita ja kyky motivoida oppimaan (McInnes, Peters, Hardy & Halcomb,
2015; Smedley, 2008). Opiskelijoiden motivoinnilla voidaankin vaikuttaa
opiskelijoiden kokonaistyytyväisyyteen harjoittelussa (Antohe ym., 2016; Bos ym.,
2015a). Sairaanhoitajat ovat itse arvioineet, että heidän asenteensa opiskelijoita
kohtaan ovat yleisesti hyvät ja he pitävät opiskelijoita tärkeänä osana työyhteisöä
(muun muassa Hanson ym., 2018; Kamolo ym., 2017; McInnes ym., 2015;
Kalischuk, Vandenberg & Awosoga, 2013; Moseley & Davies, 2007; Luojus, 2011).
Negatiiviset asenteet opiskelijoita kohtaan ovat yleensä liittyneet opiskelijoiden
myötä tulevaan lisääntyneeseen työmäärään, joka on jo entuudestaan koettu
ylikuormittavaksi (Hanson ym., 2018; Kamolo ym., 2017; McInnes ym., 2015;
Omansky, 2010; Moseley & Davies, 2007). Suomessa opiskelijat ovat arvioineet,
että opiskelijaohjaajat asennoituvat myönteisesti opiskelijaohjaukseen ja
opiskelijat saavat yksilöllistä ohjausta (Pitkänen ym. 2018).
Opiskelijaohjaajan tulee olla sitoutunut opetusvelvollisuuteensa ja hänen tulee
ottaa vastuuta opiskelijan ohjauksesta (PSSHP, 2010). Hyvä opiskelijaohjaaja on
ylpeä opiskelijaohjaajan roolista (Kirsten ym., 2018) ja kunnioittaa opiskelijoita
(Kirsten ym., 2018; Perry ym., 2018; Knisely ym., 2015,). Opiskelijaohjaajalla
odotetaan olevan kokemusta hoitotyöstä (NMC, 2018c; HWA, 2014b; PSSHP,
2010; Myall, Levett-Jones & Lathlean, 2008), toimivan opiskelijoille roolimalleina
(Tiainen, 2017; Foster, Ooms & Marks-Maran, 2015; Mather ym., 2015; Baldwin
ym., 2014; Hilli ym., 2014a; PSSHP, 2010), opiskelijoiden tukijana harjoittelun
aikana (Omer, Suliman & Moola, 2016; McIntosh ym., 2014). Toisaalta Moseleyn
ja Daviesin (2007) mukaan opiskelijaohjaajat ovat kokeneet roolimallina
toimimisen haasteellisena.
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Työyksikön opiskelijaohjauksen käytännöt ja toimintatavat
Selkeät opiskelijaohjauksen käytännöt ovat osa laadukasta harjoittelua (NMC,
2018c; Jokelainen ym., 2011; Omansky, 2010; PSSHP, 2010; STM, 2009)
helpottaen ohjausta ja edistämällä opiskelijan oppimismahdollisuuksia (Jokelainen
ym., 2011.) Opiskelijaohjaajien mukaan opiskelijaohjauksen vapaaehtoisuus on
merkittävä asia harjoittelupaikan järjestymisessä (McInnes ym., 2015).
Opiskelijaohjaajat ovat arvioineet tuntevansa työyksikön ohjauskäytännöt ja
toimintatavat tyydyttävästi (Kälkäjä ym., 2016). Yhteistyö oppilaitoksen opettajien
ja opiskelijaohjaajien kanssa on ensiarvoisen tärkeää sairaanhoitajien
ohjaustehtävän tukemisessa (Hanson ym., 2018). Ohjaajien kokemusten mukaan
heidän roolinsa ohjaajana helpottuu, mitä enemmän he saavat tukea ohjaukseen
oppilaitokselta ja muilta opiskelijaohjauksen toimijoilta (Trede, Sutton & Bernoth,
2016; Baldwin ym., 2014). Erityisesti haasteellisissa opiskelijaohjaustilanteissa
opiskelijaohjaajat kokevat tarvitsevansa opettajan tukea (Juntunen, Ruotsalainen,
Tuomikoski & Kääriäinen, 2016). Opiskelijaohjaajat eivät aina osaa tunnistaa tai
ratkaista haasteellisia opiskelijaohjaustilanteita (Mather ym., 2015).
Opiskelijaohjaajilla odotetaan kuitenkin olevan kykyä puuttua opiskelijan
toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin ja tukea oppimista haasteellisissakin tilanteissa
(HWA, 2014b; PSSPH, 2010). Sairaanhoitajat ovat kokeneet myös tarvitsevansa
enemmän aikaa opiskelijaohjaukseen (muun muassa Rebeiro, Edward, Chapman
& Evans, 2015; Omansky, 2010).
Reflektiivinen ohjauskeskustelu
Opiskelijaohjaajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutuksellinen ohjaussuhde on
merkityksellinen opiskelijalle (Harrison-White & Owens, 2018; Jansson & Kerstin,
2016; Trede ym., 2016; Sandvik ym., 2015; ANMAC, 2012; Jokelainen ym., 2011)
ja sen on todettu olevan tärkein tekijä opiskelijan oppimisessa (McSharry &
Lathlean, 2017; Warne ym., 2010). Ohjaussuhdetta on luonnehdittu kognitiiviseksi
suhteeksi, jossa teoreettinen tieto voidaan linkittää käytäntöön (Andrew, 2013).
Ohjaussuhteen tulee rakentua luottamukseen, jossa opiskelijan itseluottamusta
tuetaan (McSharry & Lathlean, 2017). Luottamuksellisessa ohjaussuhteessa
mahdollistuu reflektiivinen keskustelu, joka edistää opiskelijan oppimista (Hilli &
Melender, 2015; Frazer, Conolly, Naughton & Know, 2014; Jokelainen ym., 2011)
ja jonka avulla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden itsenäiseen työskentelyyn ja
vastuunoton lisäämiseen harjoittelun aikana (Perry ym., 2018). Reflektio on
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prosessi, jonka avulla pyritään löytämään uuden tiedon rakentumista tai uusia
näkökulmia aiempaan tietoon nojaten (Virkkula, Kotimäki, Tenno, Pietilä, Hanhela
ym., 2018). On olemassa suuntaa antavaa näyttöä siitä, että tukemalla opiskelijan
reflektiivistä ajattelua voidaan vaikuttaa opiskelijan parempaan itsetuntemukseen,
itsevarmuuteen ja kehittää hänen vuorovaikutustaitojaan (Reljić, Pajnkihar &
Fekonja, 2019). Opiskelijaohjaajalta odotetaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja hänen
odotetaan toimivan opiskelijan puolestapuhujana (Kirsten ym., 2018). Lisäksi
hänellä tulee luoda avoin ja turvallinen ilmapiiri oppimiselle (NMC, 2018c; HWA,
2014b; PSSHP, 2010). Lisäksi opiskelijaohjaajan tulee osata luoda sellainen
oppimisympäristö, jossa opiskelija voi oppia näyttöön perustuvaa toimintaa ja
johtajuutta (NMC, 2018c).
Opiskelijat ovat yleisesti tyytyväisiä saamaansa ohjaukseen ja ohjaussuhteen
toimivuuteen (muun muassa Pitkänen ym., 2018; Antohe ym., 2016; Bos ym.,
2015a; Sundler, Björk, Bisholt, Ohlsson, Engström ym., 2014; Löfmark ym., 2012;
Warne ym., 2010). Opiskelijoiden arvioiden mukaan ohjaussuhde ohjaajan kanssa
on pääosin vastavuoroista, ja ohjaussuhteessa vallitsee kunnioitus sekä hyväksyntä
(Pitkänen ym., 2018; Sundler ym., 2014). Osa opiskelijoista on ilmaissut
tyytymättömyyttä harjoitteluun, jonka taustalla on usein ollut epäonnistunut
ohjauskokemus (Warne ym., 2010). Opiskelijat ovat kokeneet, että heitä pidetään
harjoittelussa työvoimana eikä heidän oppimistarpeitaan huomioida tarpeeksi eikä
heitä oteta mukaan työyhteisöön (Kirsten ym., 2018). Opiskelijat ovat arvioineet,
että henkilökunta ei ole kiinnostunut opiskelijaohjauksesta. Osa opiskelijoista
(20 %) on kokenut, että heillä ei ole ollut harjoittelun aikana lainkaan
kahdenkeskisiä keskusteluita ohjaajan kanssa (Pitkänen ym., 2018). Kuitenkin
ohjauskeskustelut ovat erittäin merkityksellisiä opiskelijoille (Frazer ym., 2014).
Opettajat ovat kokeneet, että opiskelijan ja ohjaajan ohjaussuhteeseen tulee
kiinnittää erityistä huomiota, sillä epäonnistunut ohjaussuhde saattaa vaikuttaa
opiskelijan asemaan työyhteisössä ja näin ollen opiskelijan oppimiseen ja
ammatilliseen kehittymiseen harjoittelun aikana (Harrison-White & Owens, 2018).
Ohjaustarpeen tunnistaminen
Opiskelijoiden osaamisen tason tunnistaminen ja sen mukaisten tehtävien
antaminen opiskelijalle auttaa opiskelijan yksilöllistä oppimista (Perry ym., 2018;
McSharry & Lathlean, 2017). Opiskelijaohjaajilla tulee olla kykyä selvittää
opiskelijan lähtötaso (Jansson & Kerstin, 2016; PSSHP, 2010). Opiskelijoiden
odotetaan ottavan aktiivisen roolin omasta oppimisesta harjoittelun aikana (Trede
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ym., 2016). Opiskelijaohjaajan tehtävänä on haastaa opiskelijoita ajattelemaan
itsenäisesti ja ratkaisemaan hoitotyön ongelmia, jolloin opiskelijoiden kriittinen
ajattelu ja päätöksenteko kehittyvät (Reljić ym., 2019; McSharry & Lathlean, 2017).
Opiskelijaohjaajat ovat arvioineet, että he eivät osaa ottaa huomioon opiskelijan
osaamisen tasoa eikä heillä ole riittävää kykyä tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä
(Mather ym., 2015; Hall-Lord, Theander & Athlin, 2013).
Ohjauksen tavoitteellisuus
Opiskelijaohjaajilla odotetaan olevan kykyä ohjata opiskelijaa laatimaan
osaamistavoitteet ja tukea opiskelijaa niiden saavuttamisessa harjoittelun aikana
(PSSHP, 2010). Opiskelijaohjaajien on todettu olevan merkittävässä asemassa
opiskelijan tavoitteiden saavuttamisessa (Löfmark ym., 2012), mutta toisaalta
heidän on havaittu tarvitsevan lisää tietoa opetussuunnitelman mukaisista
ammattitaitoa edistävän harjoittelun osaamistavoitteista (Mitchell ym., 2018;
Luojus, 2011; Lambert & Glacken, 2005). Lisäksi harjoittelun tavoitteiden on
toivottu olevan selkeämpiä ja yhtenäisempiä. Säännöllinen tiedotus opiskelijoiden
opetussuunnitelmista onkin vähentynyt harjoitteluympäristöissä. (Tiainen, 2017.)
Tavoitteista keskustelu on tärkeää, koska opiskelijoiden kokonaistyytyväisyyden
harjoitteluun on todettu lisääntyvän, jos he keskustelevat osaamistavoitteistaan
säännöllisesti ohjaajan kanssa (Pitkänen ym., 2018).
Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen
Opiskelijaohjaajilla on todettu olevan erittäin merkittävä rooli opiskelijoiden
oppimisprosessin tukemisessa ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana, mutta
ohjaajat eivät aina tunnista tätä roolia (Hanson ym., 2018). Lisäksi ohjaajilla on
haasteita tunnistaa ohjaajan roolia kognitiivisesta näkökulmasta (Moseley &
Davies, 2007). Myös opettajat ovat tunnistaneet ohjaajan merkittävän roolin
oppimisprosessin
tukemisessa
(Harrison-White
&
Owens,
2018).
Opiskelijaohjaajat ovat kuvanneet tarvitsevansa enemmän pedagogista osaamista,
jotta onnistunut opiskelijaohjaus toteutuu. Pedagogiseen osaamiseen sisältyy
opiskelijaohjaajan kyky saada opiskelija oivaltamaan, sisäistämään ja syventämään
ymmärrystään opiskeltavasta asiasta harjoittelun aikana (Tiainen, 2017), kykyä
käyttää monipuolisia ja tarkoituksenmukaisia ohjausmenetelmiä (NMC, 2018c;
PSSHP, 2010) sekä integroimaan teoriaa ja käytäntöä (Tiainen, 2017; Hall-Lord
ym., 2013; PSSPH, 2010). Sairaanhoitajien kokemusten mukaan he edistävät
34

parhaiten opiskelijoiden oppimista antamalla opiskelijan tehdä itse
mahdollisimman paljon, antamalla palautetta opiskelijan toiminnasta,
kannustamalla ja antamalla vastuuta opiskelijan osaamisen mukaan. Opiskelijoiden
kädentaitojen oppimista pidetään tärkeänä onnistuneen opiskelijaohjauksen
piirteenä. (Tiainen, 2017.) Opiskelijaohjaajien odotetaan tietävän aikuisten
oppimisesta ja erilaisista oppimisstrategioista. Heillä tulee olla myös taitoa ohjata
opiskelijaa kliinisessä ympäristössä. (Smedley, 2008.)
Kehittävä palaute
Palautteen antaminen on tärkeä osa opiskelijan oppimisprosessissa harjoittelun
aikana ja sen on todettu yhdessä itsearvioinnin kanssa parantavan oppimistuloksia
(Wells & McLoughling, 2014; Leahy & William, 2012; Hattie & Timperley, 2007).
Opiskelijaohjaajalla tulee olla kykyä antaa ja vastaanottaa palautetta (NMC, 2018c;
HWA, 2014b; Wells & McLoughlin, 2014; PSSHP, 2010; Clynes & Raftery, 2008)
ja heidän arvionsa palautteen antamisen osaamisesta vaihtelevat. Moseleyn ja
Daviesin (2007) mukaan opiskelijaohjaajat ovat arvioineet opiskelijaohjauksessa
hankalimmaksi osa-alueeksi kehittävän palautteen antamisen opiskelijalle. Myös
opiskelijat ovat arvioineet ohjaussuhteen toimivuudessa heikoimmaksi alueeksi
kyvyttömyyden antaa säännöllisesti palautetta (Pitkänen ym., 2018). Lisäksi on
suuntaa antavaa näyttöä siitä, että opiskelijaohjaajan palautteen antamisella oli
vaikutusta opiskelijan kliinisten taitojen kehittymiseen (Rebueno ym., 2017).
Matherin ym. (2015) mukaan opiskelijaohjaajat ovat arvioineet osaavansa antaa
jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijaohjaajat ovat toivoneet saavansa
palautetta
myös
omasta
ohjauksestaan
kehittyäkseen
paremmaksi
opiskelijaohjaajaksi (Mårtensson ym., 2013; Luojus, 2011). Osaamisen
kehittymistä tukevasta palautteen antamisesta oppimisprosessin aikana on käytetty
myös ohjaavan arvioinnin käsitettä (Keurulainen, 2018.) Ohjaavan ja kannustavan,
sanallisen palautteen antaminen opiskelijalle on oppimisen arviointia (Virkkula
ym., 2018). Palautteen antaminen on siis osa arviointiprosessia, ja sen avulla
ohjataan ja tuetaan opiskelijaa saavuttamaan tavoiteltava osaaminen (Keurulainen.,
2018; Wells & McLoughlin, 2014).
Opiskelijalähtöinen arviointi
Laadukkaalla arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijat saavuttavat riittävän
osaamisen harjoittelujen ja opintojen aikana (NMC, 2018c; Helminen, Coco,
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Johnson, Turunen & Tossavainen, 2016; Rebueno ym., 2017; Omer ym., 2016).
Arvioinnilla
tarkoitetaan
arviointipäätösten
tekemistä
suhteessa
arviointikriteereihin, jotka on johdettu osaamistavoitteista. Arvioinnissa osaamista
pidetään laajempana kuin tietämisenä tai toimintojen mekaanisena suorittamisena,
sillä tavoiteltava osaaminen näyttäytyy oppilaitoksessa toteutettavan
arviointilanteen sijaan ulkopuolisessa, autenttisessa kontekstissa (Virkkula ym.,
2018). Oppimisprosessin näkökulmasta osaamisen arvioinnissa keskeisintä on
opiskelijan itsearviointi, joka mahdollistaa opiskelijan reflektion eli antaa
opiskelijalle mahdollisuuden antaa uuden merkityksen oppimiskokemukselle
aiemman tiedon perusteella (Keurulainen, 2018; Virkkula ym., 2018; Sun, Long,
Shan, Huang, You ym., 2016). Itsearvioinnilla voi vaikuttaa myös ymmärrykseen
oman osaamisen sisällöistä ja teorian suhteesta käytäntöön (Virkkula ym., 2018).
Itsearviointia helpottaa, jos opiskelijalla on käytössään osaamista kuvaavat kriteerit,
joilla hän voi tulkita osaamistaan. (Karjalainen, Guttorm, Kiviniemi, Länsitie,
Kajula ym., 2018). Harjoittelun loppuarvioinnista käytetään käsitettä
summatiivinen arviointi (Keurulainen, 2018).
Opiskelijaohjaajat ovat arvioineet opiskelijoiden osaamisen arvioinnin
haasteelliseksi tehtäväksi (Almalkawi ym., 2018; Helminen ym., 2016; Yepes-Rios,
Dudek, Duboyce, Curtis, Allard ym., 2016; Mather ym., 2015; Moseley & Davies,
2007; Luojus, 2011). Erityisen haasteelliseksi on koettu ymmärtää harjoitteluun
liittyviä osaamisen arvioinnin käsitteitä, osaamisen tasoja tai arviointiprosessia
(Helminen ym., 2016). Puutteellisen arviointiosaamisen seurauksena
opiskelijaohjaajat voivat arvioida opiskelijan osaamista epäluotettavasti ja
harhaanjohtavasti, mikä voi johtaa epäpätevien sairaanhoitajien valmistumiseen.
(Almalkawi ym., 2018.) Lisäksi on todettu, että ohjaajilla on haasteita hylätä
opiskelijoiden harjoitteluita (Hunt, McGee, Gutteridge & Hughes, 2011) ja he
tarvitsevat tukea ja itsevarmuutta osaamisen arviointiin (Helminen ym., 2016; Hunt,
McGee, Gutteridge & Hughes, 2016; Wells & McLoughling, 2014).
Sairaanhoitajien arvioiden mukaan opiskelijan osaamisen arviointi on vaikeutunut
(Tiainen, 2017), ja he kaipaavat ohjaavalta opettajalta enemmän tukea opiskelijan
osaamisen arviointiin (Tiainen, 2017; Helminen ym., 2016; Luojus, 2011). Myös
potilaiden on todettu osallistuvan vaihtelevasti opiskelijoiden arviointiin
harjoitteluna aikana (Suikkala, Koskinen & Leino-Kilpi, 2018).
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2.5

Sairaanhoitajan opiskelijaohjausosaamisen kehittyminen

Sairaanhoitajan ohjausosaamisen vähimmäisvaatimuksiksi on määritelty
ohjausprosessin lähtökohtien ja merkityksen ymmärtäminen sekä tilanteisiin
sopivien ja tarkoituksenmukaisten ohjausmenetelmien käyttäminen (Eriksson ym.,
2015). Sairaanhoitajan ohjaus- ja opetusosaamisen kehittäminen edellyttää
sosiaali- ja terveysalanorganisaatioilta systemaattista osaamisen johtamista, johon
liittyy opiskelijaohjausosaamisen liittäminen organisaation osaamisen strategiaan
ja henkilöstön osaamisen arviointi sekä ennakoiva kehittäminen (Otala, 2008;
Viitala, 2008). Osaamisen tasoa voidaan mitata ja osaamisprofiilien avulla voidaan
kuvata eri tehtävissä ja rooleissa tarvittava osaamisen. Osaamisprofiilien avulla
yksittäinen työntekijällä on mahdollisuus hahmottaa, millaista osaamista
tehtävässä vaaditaan (Otala, 2008).
Osaaminen on oppimisprosessin tulos (Sydänmaanlakka, 2012). Osaamisen
kehittymisen taustalla on konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan
ihminen valikoi, työstää ja tulkitsee informaatiota eri aistien avulla sekä käsittelee
sitä omien odotusten, tavoitteiden ja aikaisempaan tietoon pohjautuen. (Kauppila
2007; Tynjälä, 2004.) Tässä tutkimuksessa oppiminen ymmärretään tiedon
rakentamisen konstruktivistisena prosessina. Osaamisen kehittymisen lähtökohtina
ovat toiminta, kokemuksellisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus (Guttorm, Erkkilä,
Kiviniemi & Korento, 2018), jossa korostetaan yksilöllisyyttä (OPH, 2015).
Yksilön aikaisemmat tiedot, taidot, käsitykset ja kokemukset vaikuttavat siihen,
miten hän asian havaitsee ja tulkitsee. Yksilössä heräävät omiksi koetut, opittavaan
asiaan liittyvät kysymykset, ongelmanratkaisu ja ymmärtäminen ovat olennaista
oppimisessa. Oppiminen on toiminnan tulosta, joka on tilannesidonnaista,
asiayhteyteen sidottua ja vuorovaikutuksen tulosta, jossa korostuu itseohjautuvuus.
(Tynjälä, 2004). Ohjaajan tehtävänä vahvistaa opiskelijan toimijuutta (Vehviläinen,
2014). Oppimisessa on keskeistä yksilön kyky reflektoida eli pohtia ja
kyseenalaistaa toimintaa omien kokemusten, ajattelun ja arvioinnin kautta kohti
uutta ymmärtämisen tasoa (Kupias, 2001).
Osaamisen kehittämisessä on keskeistä aikaisemman osaamisen tunnistaminen,
oppimisen henkilökohtaistaminen, osallistaminen ja osaamisen itsearviointi.
Osaamisperusteisuudessa määritetään tarkasti osaamistavoitteet ja niiden
arviointikriteerit, joiden avulla voidaan kuvata osaamisen tasot, jota opetuksella
tavoitellaan (Guttorm ym., 2018; OPH, 2015).
Bloomin (1956) taksonomiaan perustuen osaamisen tasot voidaan jakaa
seuraavasti: 1) tietäminen, 2) ymmärtäminen, 3) soveltaminen, 4) analysoiminen,
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5) arvioiminen ja 6) luominen. Osaamisen tasot ovat hierarkkisesti järjestäytyneet,
ja osaaminen kehittyminen täytyy ensin tietää ja ymmärtää ennen kuin voi soveltaa
tietoa. Osaamisen kehittämisessä edetään ajatteluprosessissa alemmalta tasolta
korkeammalle tasolle. Bloomin taksonomiassa käytetään aktiivisia verbejä, jotka
kuvaavat henkilön ajattelun ja tiedollisen toiminnan tasoa ja niitä voidaan arvioida.
(Anderson, Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer ym., 2001.)
Tässä tutkimuksessa sairaanhoitajan opiskelijaohjausosaamisen kehittämistä
tarkastellaan lähinnä yksilön osaamisen kehittymisenä. Sairaanhoitajat ovat
arvioineet tarvitsevansa tukea opiskelijaohjausosaamisensa kehittämiseen ja
opiskelijaohjaustilanteisiin, jotta laadukas opiskelijaohjaus toteutuisi (Hanson ym.,
2018; Kalischuk, Vandenberg & Awosoga, 2013; Warren & Denham, 2010).
Opiskelijaohjausosaamista voidaan kehittää ohjaajakoulutuksen avulla (muun
muassa Kamolo ym., 2017; Mårtensson ym., 2016).
2.6

Sairaanhoitajien ohjaajakoulutus

Suomessa sairaanhoitajaopiskelijoita ohjaavilta ammattihenkilöiltä ei edellytetä
ohjaajakoulutusta, mutta sitä suositellaan (Heinonen, 2003). Kansainvälisesti
ohjaajakoulutuksen velvoite vaihtelee. Esimerkiksi Englannissa, Kroatiassa,
Irlannissa, Islannissa, Italiassa, Serbiassa ja Yhdysvalloissa sairaanhoitajilta
edellytetään ohjaajakoulutusta ennen kuin he voivat toimia opiskelijaohjaajina
(Dobrowolska ym., 2015).
Suomessa ohjaajakoulutusta tarjotaan täydennyskoulutuksena toisen asteen
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja terveydenhuollon organisaatioiden
tarjoamina. Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto 2009 - 2011 hankkeessa on kehitetty ohjaajakoulutuksen malli (VeTe, 2011; STM, 2009), jota
on käytetty Suomessa eri organisaatioiden järjestämissä ohjaajakoulutusten
pohjana. Lisäksi Luojus (2011) on kehittänyt ammattitaitoa edistävän harjoittelun
ohjausta kehittävän toimintamallin, jonka avulla voidaan jäsentää ja kehittää
opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausta ja -arviointia.
Ohjaajakoulutusten tavoitteina on yleisesti ollut kehittää opiskelijaohjaajien
tietoja, taitoja ja asenteita opiskelijaohjaukseen liittyen. Koulutuksen sisältöihin on
kuulunut usein näyttöön perustuvat käytännöt, ajanhallinnan kehittäminen,
opiskelijaohjauksen monimuotoisuus, opiskelijaohjauksen edut ja hyödyt sekä
motivointi opiskelijaohjaukseen (Windey ym., 2015). Kansainvälisesti
ohjaajakoulutukseen on kuulunut erilaisia teemoja, kuten opiskelijaohjaajan roolit
ja vastuut, aikuisen oppimisteoriat, kliinisen opettamisen pedagogiikka, kliininen
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arviointi, palautteen antaminen, vuorovaikutus (Wu, Chan, Tan & Wang, 2018;
Russell, Alliex & Gluyas, 2017; Windey ym., 2015), haasteellisten tilanteiden
hallinta ja johtamisen käytännöt (Wu ym., 2018).
Täydennyskoulutuksena järjestettävän ohjaajakoulutuksen kehittämisessä ja
järjestämisessä on ollut vaihtelua. Koulutukset ovat olleet joko organisaation
henkilökunnan, hoitotyön opettajien tai tutkimusryhmien kehittämiä. Myös usean
terveydenhuollon organisaation välisenä yhteistyönä kehitettyjä verkkokoulutuksia
on raportoitu käytetyn. (Wu ym., 2018.) Ohjaajakoulutusten oppimisteoreettiset
lähtökohdat ovat olleet erilaisia. Asenteiden ja kannustamisen opettamisen taustalla
on käytetty behavioristista oppimisnäkemystä, jolloin on hyödynnetty positiivista
roolimallinnusta sekä palkittu ja kannustettu positiiviseen asenteeseen
opiskelijaohjauksessa
(Russell
ym.,
2017).
Behavioristisessa
oppimisnäkemyksessä oppiminen on ymmärretty käyttäytymisen muutoksena,
jossa oppija on passiivinen, ja näkyvä käyttäytyminen on tarkastelun arvoista
(Tynjälä,
2004).
Kognitiivista
lähestymistapaa
on
hyödynnetty
ohjaajakoulutuksessa varmistamaan, että opetettavat asiat ja sisältö ovat
sovellettavissa ja merkityksellisiä jokaiselle ryhmälle ja osallistujalle ottamalla
huomioon osallistujien käytännöstä nousseet ongelmat ja ristiriidat
opiskelijaohjauksessa (Russell ym., 2017). Taustalla ollutta konstruktivismia on
käytetty kannustamalla osallistujaa rakentamaan tietoa uudelleen keskusteluiden ja
pohdintojen avulla. Koulutukseen osallistuja on aktiivinen toimija ja vastuullinen
omasta oppimisestaan (Russell ym., 2017; Mårtensson ym., 2016).
Ohjaajakoulutuksien kestot ovat vaihdelleet kolmesta tunnista usean päivän
mittaisiin koulutuksiin (Windey, 2015). Osa koulutuksista on ollut päivän mittaisia
interaktiivisia ja ryhmätyöpainotteisia koulutuksia (Kamolo ym., 2017; Ford,
Fitzgerald & Courtney-Pratt, 2013). Opetusmenetelminä on käytetty osallistujaa
aktivoivia menetelmiä (Mårtensson ym., 2016), luentoja, ryhmäkeskusteluita ja
roolileikkejä (Windey ym., 2015). Koulutusta on toteutettu verkkooppimisympäristössä (Windey ym., 2015) ja itseopiskelumateriaalia hyödyntäen
(Windey ym., 2015) niiden helppokäyttöisyyden (Chen, Yang, Tang, Huang & Yu,
2008) ja käyttäjätyytyväisyyden vuoksi (Wu ym., 2018). Lisäksi ohjaajien
osaamista on kehitetty ryhmäohjauksen avulla; ohjaajat ovat kokoontuneet
hoitotyön opettajan johdolla kymmenen kertaa kahden tunnin ajaksi
keskustelemaan opiskelijaohjaukseen liittyvistä teemoista. Ryhmäohjauksella on
todettu olevan positiivista vaikutusta ohjaajien pedagogiseen osaamiseen,
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja palautteen antamiseen. (Borch, Athlin, Hov &
Duppils, 2013.)
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Ohjaajakoulutusta on arvioitu laadullisilla menetelmillä (Gray & Brown, 2016;
Mårtensson ym., 2016, Windey ym., 2015), joiden tulosten mukaan
ohjaajakoulutus kehittää osallistujien kykyä tukea opiskelijaa harjoittelussa (Gray
& Brown, 2016) sekä lisää heidän käsityksiään ohjaajan roolista, ohjauksen
edellytyksistä ja ohjausprosessista (Mårtensson ym., 2016). Lisäksi
ohjaajakoulutuksen
tarjoaminen
osoittaa
organisaation
arvostusta
opiskelijaohjaukseen (Rebeiro ym., 2015). Ohjaajakoulutuksen vaikutuksia
ohjaajien osaamiseen on tutkittu myös määrällisten tutkimusten avulla,
osallistujien itsensä arvioimina poikkileikkaustutkimuksella (Kälkäjä ym., 2016)
tai ennen-jälkeen -tutkimusasetelmalla ilman kontrolliryhmää (Ruuskanen ym.,
2018; Kamolo ym., 2017; Windey ym., 2015; Luojus, 2011). Tulosten mukaan
ohjaajakoulutuksella voidaan edistää opiskelijaohjaajan varmuutta toimia
ohjaajana (Kamolo ym., 2017; Larsen & Zahner, 2011), vaikuttaa positiivisesti
heidän asenteisiinsa ohjausta kohtaan (Kamolo ym., 2017; Russell ym., 2017,
Mårtensson ym., 2016; Ford ym., 2013; Luojus 2011), muuttaa ohjausorientaatiota
opiskelijalähtöisemmäksi sekä lisätä ohjausosaamista kokonaisuudessa
(Ruuskanen ym., 2018). Ohjaajakoulutuksen on havaittu lisäävän osallistujien
kykyä antaa palautetta, arvioida opiskelijan kliinisiä taitoja ja käyttää erilaisia
arviointimenetelmiä (Mitchell ym., 2018, Kamolo ym., 2017; Luojus, 2011).
Ohjaajakoulutuksen käyneet opiskelijaohjaajat ovat arvioineet tuntevansa
paremmin opiskelijaohjauksen käytänteet ja toimintatavat kuin ne, jotka eivät ole
käyneet koulutusta (Kälkäjä ym., 2016). Opiskelijaohjaajat, jotka ovat käyneet
ohjaajakoulutuksen arvioivat suoriutuvansa paremmin opiskelijaohjauksesta kuin
ne, jotka eivät ole sitä käyneet (Cervera-Gasch, Maciá-Soler, Mena-Tudela,
González-Chordá, 2018; Mårtensson ym., 2013). Opiskelijaohjaajien omien
arvioiden mukaan heillä ei ole tarpeeksi aikaa, eivätkä he saa riittävästi tukea
käytännössä
soveltaa
ohjaajakoulutuksessa
oppimaansa
käytännön
opiskelijaohjaustilanteisiin (Kamolo ym., 2017). Lisäksi sairaanhoitajat ovat
kokeneet, että he eivät saa riittävästi ohjaajakoulutusta (Tiainen, 2017).
2.7

Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista

Sairaanhoitajan tutkinto on ammattikorkeakoulututkinto, josta valmistuneella
sairaanhoitajalla tulee olla laaja-alaista osaamista toimia työelämässä ja kehittää
alaansa ja omaa ammattitaitoaan. Sairaanhoitajakoulutukseen kuuluu runsaasti
ammattitaitoa edistävää harjoittelua, jossa sairaanhoitajaopiskelija harjoittelee
sairaanhoitajan osaamisen eri osa-alueita terveysalan toimintaympäristössä
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opiskelijaohjaajan ohjauksessa. Opiskelijaohjaaja on terveydenhuollon
ammattihenkilö, joka on vastuussa harjoittelun aikana opiskelijan
oppimisprosessin tukemisesta. Opiskelijaohjaajalla on suuri merkitys opiskelijan
oppimisen, osaamisen ja ammatillisuuden kehittymisen ja ammatissa pysymisen
kannalta. Laadukkaan opiskelijaohjauksen toteuttamiseksi opiskelijaohjaaja
tarvitsee laaja-alaista ohjausosaamista.
Tässä tutkimuksessa sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen koostuu
ohjaajan ominaisuuksista, työyksikön opiskelijaohjauksen käytäntöjen ja
toimintatapojen tuntemisesta, reflektiivisestä ohjauskeskustelusta, ohjaustarpeen
tunnistamisesta, ohjauksen tavoitteellisuudesta, opiskelijan oppimisprosessin
tukemisesta sekä palautteesta ja arvioinnista.
Opiskelijaohjaajien ohjausosaamisessa on havaittu olevan puutteita ja
osaamisen kehittämiselle tarvetta. Ohjaajakoulutuksella voidaan kehittää
opiskelijaohjaajien
osaamista.
Ohjausosaamisen
kehittymisen
myötä
opiskelijaohjaajat osaavat paremmin motivoida ja tukea opiskelijan
oppimisprosessia harjoittelun aikana, mikä lisää opiskelijoiden tyytyväisyyttä
harjoitteluun ja luo paremmat edellytykset opiskelijalle oppia hoitotyötä
harjoittelun aikana. Opiskelijoiden ohjaaminen harjoittelun aikana antaa myös
opiskelijaohjaajille mahdollisuuden arvioida ja perustella omaa toimintaan
opiskelijaohjaajana ja ammattilaisena. Kuviossa 1 esitetään yhteenveto
tutkimuksen lähtökohdista.

Kuvio 1. Tutkimuksen lähtökohdat
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3

Tutkimuksen tarkoitus, tavoitteet ja
tutkimuskysymykset

Tutkimuksen
tarkoituksena
oli
kuvata
ja
selittää
sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamista
ja
arvioida
ohjaajakoulutuksen
vaikutuksia
sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamiseen. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida
opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuutta. Tavoitteena oli vahvistaa
hoitotieteen tietoperustaa ja tuottaa uutta tietoa opiskelijaohjaajien osaamisesta
ohjaajakoulutuksen kehittämiseksi. Tutkimus toteutettiin neljässä vaiheessa: 1)
kuvattiin sairaanhoitajien kokemukset opiskelijaohjausosaamisesta (osajulkaisu I),
2) testattiin opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuutta (osajulkaisu II), 3)
kuvattiin opiskelijaohjausosaamisen tasot ja profiilit sekä selitettiin profiilit
(osajulkaisu III) ja 4) arvioitiin opiskelijaohjauskoulutuksen vaikutukset
(osajulkaisu IV).
Tutkimuksessa vastattiin seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1.

2.
3.
4.
5.

Millaisia kokemuksia sairaanhoitajilla on opiskelijoiden ohjauksessa
tarvittavasta
osaamisesta
ammattitaitoa
edistävässä
harjoittelussa?
(Osajulkaisu I)
Millainen on opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuus? (Osajulkaisu II)
Millaiset ovat sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen tasot? (Osajulkaisu
III)
Millaiset ovat sairaanhoitajien opiskelijaohjauksen profiilit ja niitä selittävät
tekijät? (Osajulkaisu III)
Millaisia
vaikutuksia
ohjaajakoulutuksella
on
sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamiseen? (Osajulkaisu IV)

Hypoteesi 1. Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaaminen
ohjaajakoulutuksen jälkeen kuin ennen koulutusta.

on

parempaa
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4

Tutkimusasetelma ja -menetelmät

Tutkimus eteni neljässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin
sairaanhoitajien
kokemuksia
opiskelijaohjausosaamisesta
aikaisempiin
tutkimuksiin perustuen ja toisessa vaiheessa testattiin opiskelijaohjausosaamisen
mittarin luotettavuutta.
Taulukko 4. Tutkimuksen eteneminen vaiheittain
Tutkimuksen

Tutkimus-

vaihe ja tarkoitus

asetelma

Kohderyhmä Aineiston keruu ja Lopputulosajankohta

muuttuja

Analyysi Osamene-

julkai-

telmä

su

Vaihe I: kuvailla

Järjestelmäl-

Ohjaajina

CINAHL-, Medline Opiskelijaohjaus-

Meta-

kokemuksia

linen katsaus

toimivat

Ovid-, Scopus-,

aggrega

opiskelijaohjaus-

sairaanhoita- Eric-, the Web of

osaamisesta

jat (n=294)

osaaminen

I

atio

Science-, Medicja OATD –
tietokannat, 20002017, alkuperäisartikkelit (n=21)

Vaihe II: testata

Poikkileikkaus- Viidessä

Sähköinen kysely, Opiskelijaohjaus-

Explora-

mittari

tutkimus

yliopistosai-

opiskelijaohjaus-

tiivinen

raalassa

osaamisen mittari, mittarin

fakto-

ohjaajina

2016

rianalyy-

osaamisen
luotettavuus

toimivat

si, Cron-

sairaanhoita-

bachin

jat (n=576)

II

alpha

Vaihe III: kuvata

Poikkileikkaus- Viidessä

Sähköinen kysely, Opiskelijaohjaus-

K-keski-

opiskelijaohjaus-

tutkimus

yliopistosai-

opiskelijaohjaus-

arvo

osaamisen tasot

raalassa

osaamisen mittari,

ryhmit-

ja profiilit sekä

ohjaajina

2016

telyana-

selittää profiilit

toimivat

osaaminen

III

lyysi

sairaanhoitajat (n=576)
Vaihe IV: arvioida Kvasikokeel-

Viidessä

Sähköinen ja

Opiskelijaohjaus-

Wil-

koulutuksen

linen, ennen ja yliopistosai-

paperinen kysely

osaaminen

coxonin

vaikutuksia

jälkeen

raalassa

opiskelijaohjausos

tutkimus

ohjaajina

aamisen mittari,

toimivat

2013-2017

IV

testi

sairaanhoitajat (n=150)
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Kolmannessa vaiheessa kuvattiin opiskelijaohjausosaamisen tasot ja profiilit sekä
selitettiin profiilit ja neljännessä vaiheessa arvioitiin opiskelijaohjauskoulutuksen
vaikutuksia sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamiseen. Taulukossa 4. kuvataan
tutkimuksen eteneminen vaiheittain.
4.1

Järjestelmällinen katsaus: Kokemukset
opiskelijaohjausosaamisesta (Osajulkaisu I)

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kuvattiin aikaisemman tutkimuksen
perusteella sairaanhoitajien kokemuksia opiskelijaohjausosaamisesta harjoittelun
aikana. Menetelmänä käytettiin järjestelmällistä katsausta, joka toteutettiin Joanna
Briggs Instituutissa (JBI) hyväksytyn protokollan (Tuomikoski & Kääriäinen, 2016)
ja ohjeiden mukaisesti (JBI, 2014).
Järjestelmällisen
katsauksen
tutkimuskysymys,
mukaanottoja
poissulkukriteerit muotoiltiin hyödyntäen PICo-asetelmaa (Tuomikoski &
Kääriäinen, 2016; Stern & McArthur, 2014), jotka ovat esitetty taulukossa 5.
Järjestelmällisen katsauksen tiedonhaku toteutettiin informaatikon kanssa
yhteistyössä CINAHL-, Medline Ovid-, Scopus-, Eric-, the Web of Science-,
Medic- ja OATD -tietokannoista ennalta määriteltyjen hakusanojen ja -kriteerien
mukaisesti (Tuomikoski & Kääriäinen, 2016). Tiedonhaussa otettiin mukaan
alkuperäistutkimukset, jossa oli käytetty laadullista tai mixed method lähestymistapaa, jossa viimeksi mainitussa laadullisen aineiston tulokset oli esitetty
erikseen. Laadulliset tutkimukset valittiin, koska haluttiin syventää ymmärrystä
sairaanhoitajien kokemuksista opiskelijaohjausosaamisesta (Tong, Flemming,
McInnes, Oliver & Craig, 2012; Weaver & Olson, 2009). Tiedonhaku rajattiin
koskemaan englanniksi, ruotsiksi tai suomeksi vuosina 2000 - 2017 julkaistuja
alkuperäistutkimuksia. Aikarajauksen perusteluna oli opiskelijaohjauksen
merkittävä muutos vuosituhannen vaihteen jälkeen Bolognan prosessin myötä.
Tuolloin
yhdenmukaistettiin
eurooppalaisen
korkeakoulualueen
koulutusjärjestelmät niin, että opiskelijat ja työntekijät voivat vapaammin liikkua
Euroopassa (European Commission, 2015).
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Taulukko 5. Mukaanottokriteerit ja hakusanat PICo-asetelman mukaisesti
PICo

Mukaanottokriteerit Poissulkukriteerit

Hakusanat

Hakusanat

englanniksi

suomeksi

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat,

Muut kuin

MH “mentorship” or Ohjaaj* or

(Population)

joilla oli kokemusta

sairaanhoitajat,

mentor* or

lähiohjaaj* or

opiskelijoiden

esimerkiksi

supervis* or

arvioij* or

ohjaamisesta

opiskelijat,

facilitat* or precept* opiskelijaohjaaj*

harjoittelussa

terveysalan

or coach* or

ammattilaiset

instructor* or teach* or opisk*

AND sairaanhoitaj*

or tutor* or
educator* or coach*
or train* AND MH
“Students, Nursing”
or ”nurs*student*”
Sairaanhoitajien
Kiinnostuksen

kokemukset

Competence* or

Osaami* or

kohde (Interest)

opiskelijaohjausosa kokemusta

skill* or knowledge

kompetens* or

amisesta

or attitude* or

ohjausosaami* or

perform* or value*

asen*

Ei tutkinut

Terveydenhuollon
Ympäristö (Context) organisaatio, jossa

Muu ympäristö kuin MH “learning

“Käytännön

opiskelijat voivat

terveydenhuollon

environment

harjoittelu” or kliini*

suorittaa

organisaatio. esim.

clinical” or MH

or harjo* or käytän*

ammattitaitoa

simulaatioympäristö “education clinical”

edistävän

,

harjoittelun

or “clinical practice”
or “clinical
placement*” or
“clinical rotation” or
“clinical training” or
“clinical learning” or
“clinical teaching”

Haku tuotti 5215 viitettä, joista jäi jäljelle 3080 artikkelia kaksoiskappaleiden
poistamisen jälkeen. Kaksi tutkijaa luki itsenäisesti ensin artikkelien otsikot
(n=3080), sitten tiivistelmät (n=466) ja lopulta koko tekstit (n=91) poistaen ne
artikkelit, jotka eivät täyttäneet mukaanottokriteereitä (n=70). (Kuvio 2.)
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Kuvio 2. Alkuperäistutkimusten valintaprosessi

Mukaan otettujen 21 alkuperäistutkimusten menetelmällinen laatu arvioitiin JBI:n
laadullisen tutkimuksen kriittisen arvioinnin tarkistuslistalla. Tarkistuslistaan
sisältyi 10 arviointikriteeriä, joista 60 % tuli täyttyä, jotta artikkeli hyväksyttiin
järjestelmälliseen katsaukseen. (JBI, 2014.) Kaikkien alkuperäistutkimusten laatu
arvioitiin hyväksi (yli 70 % JBI QARI kriteeristöistä täyttyi) ja tarkemmat arviot
on kuvattu taulukossa 6.
Järjestelmälliseen katsaukseen hyväksyttiin 21 alkuperäistutkimusta. Tulosten
uuttaminen ja synteesi tehtiin meta-aggregaation mukaisesti, ja se on kuvattu
kuviossa 3. Uuttamisvaiheessa katsaukseen valituista tutkimuksista poimittiin
tutkimuskysymyksen mukaisesti kyseisten tutkimusten aineistosta tehdyt
löydökset (findings), joissa oli kutakin löydöstä kuvaava alkuperäisilmaisu.
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Taulukko 6. Alkuperäistutkimusten arviointikriteerien (JBI, 2014) täyttymisen % osuudet
Alkuperäisartikkelit

%

Bengtsson, Kvarnhäll & Svedberg, 2011

90

Bos, Silèn & Kaila, 2015b

80

Bourbonnais & Kerr, 2007

70

Brammer, 2006

80

Carlson, Pilhammar & Wann-Hansson, 2009a

90

Carlson, Pilhammar & Wann-Hansson, 2009b

80

Carlson, Pilhammar & Wann-Hansson, 2010

90

Halcomb, Peters &McInness, 2012

70

Hathorn, Machtmes & Tillman, 2009

100

Hilli, Melenderc, Salmuc & Jonsénd, 2014a

80

Hilli, Salmu & Jonsèn, 2014b

80

Jokelainen, Jamookeeah, Tossavainen & Turunen, 2013a

80

Jokelainen, Tossavainen, Jamookeeah & Turunen, 2013b

70

Landmark, Hansen, Bjones & Bohler, 2003

70

Lapeña-Moñux, Cibanal-Juan, Orts-Cortes, Macia-Soler & Palacios-Cena, 2016

80

Lillibridge, 2007

70

Meretoja, Häggman-Laitila, Lankinen, Sillanpää, Rekola & Eriksson, 2006

80

McSharry & Lathlean, 2017

80

Mubeezi & Gidman, 2017

90

Öhrilng & Hallberg, 2000

80

Öhrling & Hallberg, 2001

80

Seuraavaksi arvioitiin tulosten uskottavuutta, vahvistiko alkuperäisilmaisu
löydöstä kiistattomasti (U=Unequivocal), uskottavasti (C=Credible) tai oliko
löydöksen ja alkuperäisilmaisun välillä ristiriitaa, jolloin ne eivät tukeneet toisiaan
(NS=Unsupported). Ainoastaan laadukkaat (U ja C) löydökset otettiin mukaan
analyysiin ja ne luokiteltiin samankaltaisuuksien mukaisesti 23 kategoriaan ja
niiden ryhmittelyn tuloksena seitsemään pääkategoriaan (synthesized findings)
(Lockwood ym., 2015).
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Kuvio 3. Meta-aggregaation prosessi (Davis, White & Stephenson, 2016)

Seuraavaksi laadittiin CONQual -taulukko (Taulukko 8.), jossa arvioitiin jokaisen
pääkategorian näytönastetta; korkea, kohtalainen, matala, erittäin matala.
Näytönaste voi laskea, jos pääkategoriaan johtaneissa tutkimuksissa on
menetelmällisen laadun heikkouksia (Depandability), ja/tai alkuperäisilmaukset
eivät tue vahvasti tai lainkaan löydöksiä (Credibility). (Munn, Porritt, Lockwood,
Aromataris & Pearson, 2014.) Kunkin tutkimuksen menetelmällistä luotettavuutta
(Depandability) tarkasteltiin JBI QARI:n 10 kriteerillä, joista viisi kriteeriä olivat
kriittisiä CONQualissa. Tämän jälkeen huomioitiin tulosten uskottavuus eli sitä,
miten hyvin löydökset ja niihin liittyvät alkuperäisilmaukset vastaavat toisiinsa
(Credibility). Nämä muodostivat yhdessä näytönasteen järjestelmällisen
katsauksen tuloksille.
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4.2

Poikkileikkaustutkimus: Mittarin luotettavuuden testaaminen
(Osajulkaisu II)

Tutkimuksen
toisessa
vaiheessa
testattiin
jo
aiemmin
kehitetyn
opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuutta. Mittari kehitettiin kolmessa
vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa mittarin teoreettinen tausta ja väittämät
muodostettiin järjestelmälliseen katsaukseen pohjautuen (Tuomikoski &
Kääriäinen, 2016). Toisessa vaiheessa asiantuntijapaneeli arvioi mittarin
sisällönvaliditeettia (Kälkäjä ym., 2016; Karjalainen ym., 2015) ja kolmannessa
vaiheessa mittarin reliabiliteettia ja validiteettia testattiin pilottiaineistolla (Kälkäjä
ym., 2016; Karjalainen ym., 2015) ja varsinaisella tutkimusaineistolla, joka
kerättiin tässä tutkimuksessa (Osajulkaisu II). Tässä väitöskirjassa esitetään
jälkimmäisellä aineistolla tehdyt testaukset (osajulkaisu II).
Poikkileikkaustutkimuksen aineisto kerättiin suhteutetulla ositetulla
otantamenetelmällä Suomen viidessä yliopistollisessa sairaalassa työskenteleviltä
sairaanhoitajilta (n=3355), jotka olivat toimineet opiskelijaohjaajina. Tutkimuksen
otos edustaa 25 % kaikista Suomessa yliopistosairaaloissa työskentelevistä
sairaanhoitajista (N=13 342). Otos suhteutettiin sairaaloissa työskentelevien
sairaanhoitajien määrään niin, että suurimmassa sairaalassa otos oli suurempi kuin
pienimmässä sairaalassa (Taulukko 7). Otoksen koko perustuu Karjalaisen ym.
(2015) ja Kälkäjän ym. (2016) tutkimuksien pohjalta tehtyyn voima-analyysiin.
Voima-analyysissa käytettiin Cohenin kaksisuuntaista testiä merkitsevyystasolla p
< 0,05 ja voimalla 0,8 (1 –Beta err prob). Edustava otos arvioitiin saatavan 750
osallistujalla. Kato määriteltiin suureksi pilottitutkimuksen ja muiden samalle
kohderyhmälle tehtyjen kyselytutkimusten perusteella sekä sähköisten kyselyjen
vastausprosenttien tiedettiin olevan noin 30 % (Sue & Ritter, 2007), joten kysely
lähetettiin 3355 sairaanhoitajalle.
Aineisto kerättiin käyttäen apuna sähköistä Webropol 2.0 -kyselytyökalua.
Opiskelijaohjausosaamisen mittarissa oli 13 opiskelijaohjausosaamisen osa-aluetta,
joita mitattiin 85 väittämällä neliportaisella Likertin asteikolla (täysin eri mieltä täysin samaa mieltä, 1 - 4). Opiskelijaohjausosaamisen kysely lähettiin
sairaanhoitajien työsähköpostiin keväällä 2016. Muistutusviesti lähetettiin yhden
kerran kahden sairaalan sairaanhoitajille kaksi viikkoa kyselyn lähettämisestä ja
kolmen sairaalan sairaanhoitajille muistutusviesti lähetettiin kaksi kertaa kahden ja
neljän viikon kuluttua kyselyn lähettämisestä. Muistutusviestien lukumäärän
lähettämisen eroavuudet johtuivat sairaaloiden toimintakäytänteistä.
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Taulukko 7. Otoskoko sairaaloittain
Sairaala

Sairaanhoitajien määrä

Otos

(31.12.15)

Prosenttiosuus
kokonaisotoksesta
(%)

HYKS

noin 6000

1555

46

TYKS

1961

500

15

OYS

2071

500

15

TAYS

1738

400

12

KYS

1572

400

12

Kokonaismäärät

13342

3355

100

HYKS = Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala, TYKS = Turun yliopistollinen keskussairaala,
OYS = Oulun yliopistollinen sairaala, TAYS = Tampereen yliopistollinen sairaala, KYS= Kuopion
yliopistollinen sairaala

Aineisto analysoitiin käyttämällä SPSS for Windows 23 -ohjelmaa. Aineiston
kuvaamiseen käytettiin keskiarvoja ja keskihajontoja. Jakautumien vinoutta
tarkasteltiin jakaumien muotojen ja Kolmogorov-Smirnov -testin avulla. Jakaumat
olivat vinoja, joten ryhmien vertailussa käytettiin parametrittomia testejä.
Tilastolliseksi merkitseväksi rajaksi asetettiin p<0,05 (Polit & Beck, 2012).
Aineistoa kuvailtiin keskiarvojen ja keskihajontojen avulla. Mittarin
rakennevaliditeettiä arvioitiin käyttäen eksploratiivista faktorianalyysiä (EFA)
principal axis -faktorointimenetelmällä ja Promax -rotaatiolla. Promax -rotaatio
valittiin, koska summamuuttujat korreloivat tilastollisesti merkitsevästi (DeVellis,
2012; Miettunen, 2002). Aineiston sopivuutta eksploratiiviseen faktorianalyysiin
tarkasteltiin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testillä ja Barlettin sväärisyystestillä.
Faktorit, jotka saivat ominaisarvoksi yli 1 ja selittivät ainakin 5 % varianssista,
otettiin mukaan. (Pett, ym., 2003.) Muuttujien hyvyyttä arvioitiin kommunaliteetin
perusteella, jolloin alle >0,30 kommunaliteetin saava väittämä poistettiin
summamuuttujista (DeVellis, 2012). Mittarin sisäistä johdonmukaisuutta arvioitiin
käyttämällä Cronbachin Alfa -kerrointa (Cronbach, 1951).
4.3

Poikkileikkaustutkimus: Opiskelijaohjausosaamisen tasot ja
profiilit (Osajulkaisu III)

Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen
tasojen ja profiilien kuvailemisessa ja profiilien selittämisessä käytettiin samaa
aineistoa kuin opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuuden testaamisessa
(luku 4.2).
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Aineisto analysoitiin käyttämällä SPSS for Windows 23 -ohjelmaa.
Taustatietoja ja opiskelijaohjausosaamista analysoitiin ristiintaulukoinnin, khiin
neliötestin ja Kruskal-Wallisin testien avulla. Summamuuttujat muodostettiin
faktorianalyysin perusteella. Summamuuttujat olivat: opiskelijalähtöinen arviointi,
tavoitteellinen opiskelijaohjaus, ohjauskäytännöt työyksikössä, reflektiivinen
ohjauskeskustelu, ohjaajan ominaisuudet, opiskelijan oppimisprosessin tukeminen,
ohjaajan motivaatio, opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen, kehittävä palaute ja
toimintatavat opiskelijan kanssa. Summamuuttujat luokiteltiin kolmeen luokkaan
eli osaamisen tasoon (heikko <2,49, tyydyttävä 2,5-3,49, hyvä >3,5). Luokkien
muodostamiseen vaikutti jakaumien vinous.
Jakaumien muotojen ja Kolmogorov-Smirnov -testin avulla tarkasteltiin
jakautumien vinoutta. Jakaumat olivat vinoja, joten osaamisen tasojen vertailussa
käytettiin parametrittomia testejä. Tilastollisesti merkitseväksi rajaksi asetettiin
p<0,05 (Polit & Beck, 2012). Sairaanhoitajien taustatietojen ja
opiskelijaohjausosaamisen tason välistä yhteyttä tarkasteltiin luokkamuuttujien
osalta ristiintaulukoinnin ja khiin neliötestin avulla sekä muiden muuttujien osalta
Kruskal-Wallisin testien avulla. Sairaanhoitajien opiskelijaohjausprofiilit
muodostettiin K-keskiarvo ryhmittelyanalyysillä (K-Means Cluster Analysis), joka
pyrkii jakamaan havainnot keskiarvoiltaan mahdollisimman poikkeaviin ryhmiin.
Tämä malli sopii isojen aineistojen analysointiin (Metsämuuronen, 2009).
Klusterien muodostamisen kriteerinä pidettiin sitä, että jokaisen profiilin koko tuli
olla ainakin 5 % otoksesta.
4.4

Kvasikokeellinen tutkimus: Ohjaajakoulutuksen vaikutukset
opiskelijaohjausosaamiseen (Osajulkaisu IV)

Tutkimuksen neljännessä vaiheessa ohjaajakoulutuksen vaikutuksia arvioitiin
kvasikokeellisella, ennen-jälkeen tutkimusasetelmalla. Asetelmalla arvioitiin
ohjaajakoulutukseen osallistuneiden sairaanhoitajien osaamisessa tapahtuvaa
muutosta. Tutkimukseen valittiin kaikki sairaanhoitajat (n=150), jotka osallistuivat
yhden sairaanhoitopiirin järjestämään ohjaajakoulutukseen vuosien 2013 - 2017
aikana. Osallistujien kriteereinä oli, että heidän tuli olla työsuhteessa terveysalan
organisaatiossa ja heidän työtehtäviinsä kuului opiskelijoiden ohjaaminen
ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa.
Ohjaajakoulutuksen kehittäminen perustui Vetovoimainen ja terveyttä edistävä
terveydenhuolto
2009
2011
(VeTe)
-hankkeessa
kehitettyyn
ohjaajakoulutusmalliin ja järjestelmällisen katsauksen (Osajulkaisu I) tuloksiin.
53

Koulutuksen rakenne, sisältö ja toteutus kehitettiin opiskelijaohjauksen ja
pedagogiikan asiantuntijoiden (n=6) kanssa yhteistyössä. Koulutus perustui
sosiokonstruktivistiseen oppimisnäkemykseen, jossa korostetaan oppimisen
sosiaalisuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja yhteistoiminnallisuutta (Tynjälä, 2004).
Oppiminen tapahtui osallistumalla yhteisön toimintaan ja sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa, jossa opiskelija oli aktiivisessa roolissa. Yksilön
tiedonrakentamiseen vaikuttivat hänen aikaisemmat tietonsa, käsityksensä ja
kokemuksensa opiskeltavasta asiasta. Opiskelijaa ohjattiin itse asettamaan
ongelma ja etsimään ratkaisumalleja sekä uutta tietoa asiasta. (Wenger, 2009.)
Ohjaajakoulutuksen
tavoitteena
oli
kehittää
opiskelijaohjaajien
opiskelijaohjausosaamista
ja
opiskelijaohjauksen
laatua
kliinisessä
oppimisympäristössä. Ohjaajakoulutus oli laajuudeltaan kaksi opintopistettä.
Ohjaajakoulutuksen
sisällöstä
ja
toteutuksesta
vastasivat
kyseisen
sairaanhoitopiirin
opetuskoordinaattorit
yhteistyössä
terveystieteiden
opettajaopiskelijoiden ja opettajien kanssa. Terveystieteiden opettajaopiskelijat
suorittivat osan opetusharjoittelustaan ohjaajakoulutuksessa, ja heidän ohjaajinaan
toimivat sairaanhoitopiirin opetuskoordinaattorit ja yliopiston opettajat.
Ohjaajakoulutus järjestettiin kaksi kertaa vuodessa ja joka toisessa
koulutuksessa olivat mukana terveystieteiden opettajaopiskelijat suorittamassa
osaa opetusharjoittelustaan. Yhteensä ohjaajakoulutusta järjestettiin kahdeksan
kertaa aineistonkeruun ajanjaksolla. Koulutukseen osallistui kerrallaan 30 henkilöä.
Koulutusta
tarjottiin
yhden
sairaanhoitopiirin
erityisvastuualueen
terveydenhuollon henkilöstölle. Tässä tutkimuksessa keskityttiin ainoastaan
koulutukseen osallistuneisiin sairaanhoitajiin. Koulutukseen oli mahdollista
osallistua etäyhteydellä.
Ohjaajakoulutus koostui kolmesta lähiopetuspäivästä (7 tuntia per päivä) ja
verkossa tapahtuvasta työskentelystä, johon oli suunniteltu käytettävän aikaan noin
34 tuntia (kuvio 4). Ohjaajakoulutus oli teemoitettu kolmeen osaan: ohjaajana
toiminen, ohjausprosessi ja ohjauksen moninaisuus. Jokaisessa lähiopetuspäivässä
käsiteltiin yhtä teemaa ja tämän jälkeen opiskelijat työskentelivät teeman parissa
verkko-oppimisalustalla
verkkotuutorin
ohjauksessa.
Lähiopetuspäivissä
koulutukseen osallistuvia aktivoitiin keskusteluun ja aktiiviseen työskentelyyn
erilaisten opetusmenetelmien avulla. Verkko-oppimisalustalla oli näyttöön
perustuvaa tietoa, videoita ja tapausselostuksia teemaan liittyen. Koulutuksen
aikana osallistujat kirjoittivat verkko-oppimisalustalle oppimispäiväkirjaa, jossa he
reflektoivat lähiopetuspäivässä käsiteltyä teemaa verkko-oppimisalustalla olevaan
materiaalin ja omiin kokemuksiin pohjautuen. Osallistujat pohtivat omaa
54

opiskelijaohjausosaamistaan SWOT- (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) analyysin avulla koulutuksen alussa ja lopussa he pohtivat omaan
kehittymistään näillä osa-alueilla. Verkkotuutorin tehtävänä oli arvioida
osallistujien verkkotehtävät ja vastata ajankohtaisiin kysymyksiin.

Kuvio 4. Opiskelijaohjaajakoulutuksen sisältö ja rakenne

Aineisto kerättiin ennen ja jälkeen ohjaajakoulutuksen opiskelijaohjausosaamisen
mittarilla (Osajulkaisu II). Alkumittauksen tekivät tutkimusryhmän tutkijat
ohjaajakoulutuksen ensimmäisenä päivänä paperisella kyselylomakkeella.
Loppumittaus toteutettiin sähköisellä webropol-kyselylomakkeella (koulutukset IIII 2013-2014) sekä paperisella kyselylomakkeella (koulutukset IV-IX 2015-2017)
ohjaajakoulutusten jälkeen.
Aineiston analysoinnissa käytettiin SPSS for Windows 23 -ohjelmaa. Aineistoa
kuvailtiin frekvenssien, prosenttien, keskiarvojen ja keskihajontojen avulla.
Väittämistä muodostettiin summamuuttujia, jotka perustuivat aikaisemman
tutkimuksen kymmeneen osa-alueeseen (Osajulkaisu II). Summamuuttujat olivat:
opiskelijalähtöinen arviointi, tavoitteellinen opiskelijaohjaus, ohjauskäytännöt
työyksikössä, reflektiivinen ohjauskeskustelu, ohjaajan ominaisuudet, opiskelijan
oppimisprosessin tukeminen, ohjaajan motivaatio, opiskelijan ohjaustarpeen
tunnistaminen, kehittävä palaute ja toimintatavat opiskelijan kanssa. Jakaumien
muotojen ja Kolmogorov-Smirnov -testin avulla tarkasteltiin jakautumien vinoutta.
Parametrittomia testejä käytettiin jakaumien vinouden takia ennen ja jälkeen
aineistojen vertailussa. Summamuuttujien keskiarvoeroja ennen ja jälkeen
koulutuksen tarkasteltiin Wilcoxon merkittyjen sijalukujen testillä. Tilastolliseksi
merkitseväksi rajaksi asetettiin p<0,05 (Polit & Beck 2012). Puuttuvat tiedot
korvattiin summamuuttujan keskiarvolla, jos muuttujista alle 5 %:lta puuttui tieto.
Vaikutuksen suuruus laskettiin ennen ja jälkeen aineistosta Cohen d -voimaanalyysillä. (Lakens, 2013; Cohen, 1992). Muutoksen vaikutusta arvioitiin Cohen
d:n mukaan siten, että erittäin suuri vaikutus oli d=1.3; suuri d=0.8; kohtalainen
d=0.5; ja pieni d=0.2.
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5

Tulokset

5.1

Sairaanhoitajien kokemukset opiskelijaohjausosaamisesta

5.1.1 Alkuperäistutkimusten kuvaus
Järjestelmällisessä katsauksessa oli mukana 21 alkuperäistutkimusta. Tutkimukset
oli tehty Ruotsissa, Suomessa, Iso-Britanniassa, Irlannissa, Australiassa,
Espanjassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Ugandassa ja Norjassa. Tutkimusten
metodologiset lähestymistavat vaihtelivat eri tutkimuksissa ja seuraavat
lähestymistavat olivat tunnistettavissa: etnografinen, fenomenografinen,
hermeneuttinen ja fenomenologinen, grounded teoria ja kuvaileva tutkimus.
Aineistot oli kerätty fokusryhmä-, ryhmä- tai yksilöhaastatteluina. Aineistot oli
analysoitu käyttäen sisällönanalyysiä, temaattista analyysiä, fenomenografiaa ja
jatkuvan vertailun menetelmää. Järjestelmällisen katsauksen aineisto koostui 294
sairaanhoitajan
opiskelijaohjausosaamisen
kokemuksesta.
Sairaanhoitajat
työskentelivät yksityisissä sairaaloissa, yliopistollisissa sairaaloissa ja
perusterveydenhuollossa.
5.1.2 Sairaanhoitajien kokemukset opiskelijaohjauksessa
tarvittavasta osaamisesta
Yhteenveto järjestelmällisen katsauksen tuloksista ja näytönasteesta (CONQual)
on esitetty taulukossa 8. Opiskelijaohjausosaamisesta muodostettiin seitsemän
pääkategoriaa kuvaamaan sairaanhoitajien kokemuksia opiskelijoiden ohjauksessa
tarvittavasta osaamisesta ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana: 1)
reflektiivisen ohjaussuhteen luominen, 2) opiskelijaohjaajan ominaisuuksien
kehittäminen ja yhteistyötoiminta eri tahojen kanssa, 3) yksilöllisten
osaamistavoitteiden asettamisen ja vastuun ottamisen ohjaaminen, 4)
kokonaisvaltaisen hoitotyön ohjaaminen 5) opiskelijan oppimisprosessin
tukeminen, 6) palautteen antaminen ja vastaanottaminen ja 7) opiskelijalähtöisen
arvioinnin toteuttaminen. (Taulukko 9.) Liitteessä 2. on kuvattu metaaggregaatioon sisällytetyt löydökset, niistä muodostetut kategoriat ja pääkategoriat.
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Taulukko 8. CONQual: Yhteenveto tuloksista
Pääkategoria

Tutkimus-

Tutkimusten

Tulosten

menetelmä

luotettavuus

uskottavuus

CONQual

Reflektiivisen ohjaussuhteen luominen Laadullinen

Laski 1 tason1

Laski 1 tason2

Matala

Opiskelijaohjaaja ominaisuuksien

Laadullinen

Laski 1 tason1

Laski 1 tason2

Matala

Laadullinen

Laski 1 tason1

Ei muutoksia

Kohtalainen

Laadullinen

Laski 1 tason1

Ei muutoksia

Kohtalainen

Laadullinen

Laski 1 tason1

Ei muutoksia

Kohtalainen

Laadullinen

Laski 1 tason1

Laski 1 tason2

Matala

Laadullinen

Laski 1 tason1

Laski 1 tason2

Matala

kehittäminen ja yhteistyötoiminta eri
tahojen kanssa
Yksilöllisten osaamistavoitteiden
asettamisen ja vastuun ottamisen
ohjaaminen
Kokonaisvaltaisen hoitotyön
ohjaaminen
Opiskelijan oppimisprosessin
tukeminen
Palautteen antaminen ja
vastaanottaminen
Opiskelijalähtöisen arvioinnin
toteuttaminen
1

Tutkijan kulttuurellisia tai teoreettisia lähtökohtia eikä tutkijan vaikutusta tutkimukseen oltu kuvattu.

2

Osa alkuperäisilmauksista ei tukenut löydöksiä.

Ensimmäinen pääkategoria, reflektiivisen ohjaussuhteen luominen, koostui
neljästä kategoriasta: 1) osaa luoda turvallisen ilmapiirin, 2) osaa luoda sallivan
ilmapiirin, 3) osaa luoda vastavuoroisen ohjaussuhteen ja 4) osaa reflektoida
opiskelijan kanssa. Sairaanhoitajat kokivat, että ohjaajan tulee luoda opiskelijalle
turvallinen (Hilli ym., 2014b; Carlson ym. 2009b; Lillibridge ym., 2007) ja salliva
ilmapiiri, jossa hän tuntee itsensä tervetulleeksi ja osaksi hoitotiimiä (Hilli ym.,
2014b; Jokelainen ym. 2013b). Vastavuoroisuus ohjaussuhteessa rakentuu
opiskelijan ja ohjaajan väliseen kunnioitukseen (Hilli ym., 2014b; Jokelainen ym.,
2013a) ja luottamukseen, jossa opiskelijaa tuetaan, kannustetaan ja puolustetaan
(Bos ym., 2015b; Carlson ym., 2009a). Opiskelijaohjaajien tulee ymmärtää,
reflektiivisen keskustelun merkitys osana opiskelijan oppimista (Bos ym., 2015b;
Hilli ym., 2014b; Jokelainen ym., 2013b; Landmark ym., 2003).
Toinen pääkategoria, opiskelijaohjaajan ominaisuuksien kehittäminen ja
yhteistyötoiminta eri tahojen kanssa, koostui viidestä kategoriasta: 1) motivaatio,
2) ohjaajan henkilökohtaiset ominaisuudet, 3) osaa ajanhallinnan potilaan
hoitamisen ja opiskelijan ohjaamisen välillä, 4) osaa tehdä yhteistyötä opettajien
kanssa ja 5) osaa tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa sekä osaa työskennellä
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moniammatillisessa tiimissä. Opiskelijaohjaajan kiinnostus omaan työhönsä sekä
opiskelijoiden ohjaamisesta nauttiminen ja tiedon jakaminen heidän kanssaan
näyttäytyivät motivaationa ohjata opiskelijoita (Hilli ym., 2014b; Jokelainen ym.,
2013a). Ohjaajan tulee olla tietoinen ohjaukseen liittyvistä käytännön asioista
(Meretoja ym., 2006). Lisäksi sairaanhoitajat kokivat, että opiskelijaohjaajan tulee
olla kärsivällinen (Hilli ym., 2014b; Halcomb ym., 2012; Öhrling & Hallberg,
2000), helposti lähestyttävä (Mubeezi & Gidman, 2017), stressinsietokykyinen,
suvaitsevainen, helposti lähestyttävä (Bengtsson ym., 2011) sekä joustava
toimiakseen odottamattomissa tilanteissa (Lillibridge 2007). Opiskelijaohjaajan
tulee osata ajanhallintaa potilaiden hoitamisen ja opiskelijoiden ohjaamisen välillä
(Bos ym., 2015b; Öhrling & Hallberg, 2000). Sairaanhoitajat kokivat, että
opiskelijaohjaajien tulee tehdä yhteistyötä oppilaitosten opettajien kanssa
(Bengtsson ym., 2011; Landmark ym., 2003) Opiskelijaohjaajien tulee tehdä
yhteistyötä myös sairaanhoitajakollegoiden kanssa opiskelijaohjauksessa
(Jokelainen ym., 2013a; Bengtsson ym., 2011) sekä osata tehdä töitä ja ohjata
opiskelijoita osana moniammatillista tiimiä (Bourbonnais & Kerr, 2007).
Kolmas pääkategoria, yksilöllisten osaamistavoitteiden asettamisen ja vastuun
ottamisen ohjaaminen, muodostui kolmesta alakategoriasta: 1) osaa tunnistaa
opiskelijan senhetkisen osaamisen, 2) osaa tukea opiskelijaa asettamaan
yksilöllisiä osaamistavoitteita ja 3) osaa antaa vastuuta opiskelijan osaamisen
mukaan. Opiskelijoiden senhetkisen osaamisen tunnistaminen koettiin tapahtuvan
keskustelemalla opiskelijan kanssa opiskelijan odotuksista, kokemuksista,
vastuista, osaamisen tasosta (Hilli ym., 2014a; Jokelainen ym., 2013b) sekä
henkilökohtaisista ja oppilaitoksen tavoitteista (Jokelainen ym., 2013b).
Sairaanhoitajien mukaan opiskelijaohjaajan tehtävänä on auttaa opiskelijaa
asettamaan realistisia ja saavutettavissa olevia henkilökohtaisia tavoitteita sekä
priorisoimaan tavoitteita opiskelijan osaamisen tason mukaisesti (Hilli ym., 2014a;
Jokelainen ym., 2013b; Carlson ym., 2009b). Opiskelijaohjaajan tulee olla tietoinen
opiskelijan senhetkisen opintojen vaiheesta sekä oppilaitoksen asettamista
opintojen tavoitteista ja kliinisen harjoittelun tavoitteista (Jokelainen ym., 2013b).
Opiskelijaohjaajan tulee kyetä antamaan opiskelijalle vastuuta opiskelijan
senhetkisten tietojen ja taitojen mukaisesti (McSharry & Lathlean, 2017; Hilli ym.,
2014b; Jokelainen ym., 2013b; Carlson ym.,2009b) sekä antaa opiskelijalle ensin
pieniä tehtäviä, minkä jälkeen voi siirtyä laajempiin tehtäviin (McSharry &
Lathlean, 2017). Sairaanhoitajien mukaan opiskelijaohjaajan tulee vahvistaa
opiskelijan osaamisessa kehitettäviä alueita ja antaa vastuuta hallitusti ja ohjauksen
alaisena (Hilli ym. 2014a).
59

Neljäs pääkategoria, kokonaisvaltaisen hoitotyön ohjaaminen, muodostui
viidestä kategoriasta: 1) osaa tuoda esiin hoitotyön holistisuuden, 2) osaa kehittää
opiskelijan kliinistä osaamista, 2) osaa ohjata hoitotyön päätöksenteossa sekä 4)
osaa ohjata opiskelijaa ammatillisessa kasvussa ja toimia roolimallina.
Sairaanhoitajat kokivat, että opiskelijaohjaajien tulee ohjata opiskelijoita näkemään
hoitotyön holistisuus kertomalla omia kokemuksia hoitotyöstä (Hilli ym., 2014a;
Brammer, 2006). Opiskelijan kliinisten taitojen (Lapeña-Moñux ym., 2016; Hilli
ym., 2014a; Jokelainen ym., 2013a; Carlson ym., 2010; Brammer, 2006, Merteoja
ym., 2006) sekä hoitotyön diagnoosien ja sanaston opettaminen koettiin
keskeiseksi ohjaajan tehtäväksi (Carlson ym., 2010). Myös vaativien
päätöksentekotilanteiden ohjaaminen koettiin osaksi opiskelijaohjaajan osaamista
(Carlson ym., 2010; Meretoja ym., 2006). Sairaanhoitajat kokivat, että he auttavat
opiskelijoita ammatillisessa kasvussa ja ohjaavat opiskelijoita työelämätaitoihin
(Hilli ym., 2014b; Bourbonnais & Kerr, 2007; Meretoja ym. 2006; Landmark ym.,
2003). Sairaanhoitajat toivat esiin, että opiskelijaohjaajien tulee olla tietoisia, että
he toimivat opiskelijoille roolimalleina (Landmark ym., 2003) ja heidän tulee
toimia samalla tavalla kuin ohjaavat opiskelijoita toimimaan (Hilli ym., 2014a).
Viides pääkategoria, opiskelijan oppimisprosessin tukeminen, koostui
kolmesta kategoriasta: 1) osaa käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä, 2) osaa
luoda monipuolisia oppimismahdollisuuksia opiskelijalle ja 3) osaa tukea
opiskelijaa yhdistämään teoriaa ja käytäntöä. Monipuolisten opetusmenetelmien
käyttämisessä oli keskeistä hallita demonstrointi (Hilli ym., 2014a), kysymysten
asettaminen (McSharry & Lathlean 2017; Hilli ym., 2014a) sekä näyttämällä,
selittämällä, kuuntelemalla ja neuvomalla ohjaaminen hoitotyön toimien
yhteydessä (Öhrilng & Hallberg, 2001). Opiskelijaohjaajan tuli osata löytää
oppimismahdollisuuksia opiskelijalle (Jokelainen ym., 2013a; Lillibridge, 2007;
Öhrling & Hallberg, 2001) ja tukea opiskelijaa yhdistämään teoriaa ja käytäntöä
(Mubeezi & Gidman, 2017; Hilli ym., 2014b; Brammer, 2006; Landmark ym.,
2003).
Kuudes pääkategoria, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, koostui
kahdesta kategoriasta: 1) osaa antaa palautetta opiskelijalle ja 2) osaa vastaanottaa
palautetta opiskelijalta ja kehittää ammatillisuuttaan. Sairaanhoitaja kokivat, että
opiskelijaohjaajien tulee osata antaa opiskelijalle oikeanaikaista palautetta
(Jokelainen ym., 2013b; Carlson ym., 2009b). Palaute tulee antaa yksityisesti ja sen
tulee olla rehellistä, positiivista, kehittävää sekä perustua asetettuihin tavoitteisiin
(Jokelainen ym., 2013b). Opiskelijaohjaajien tulee vastaanottaa palautetta
opiskelijoilta omasta työskentelystään opiskelijaohjaajana ja sairaanhoitajana sekä
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kehittää omaa ammatillisuuttaan sen avulla (Bos ym., 2015b; Hilli ym., 2014b;
Jokelainen ym., 2013a; Halcomb ym., 2012; Carlson ym., 2009a).
Taulukko 9. Sairaanhoitajien

kokemukset

opiskelijaohjauksessa

tarvittavasta

osaamisesta
Pääkategoriat

Kategoriat

Reflektiivisen ohjaussuhteen luominen

Osaa luoda turvallisen ilmapiirin.
Osaa luoda sallivan ilmapiirin.
Osaa luoda vastavuoroisen ohjaussuhteen.
Osaa reflektoida opiskelijan kanssa.

Opiskelijaohjaajan ominaisuuksien kehittäminen ja Motivaatio
yhteistyötoiminta eri tahojen kanssa
Henkilökohtaiset ominaisuudet
Osaa ajanhallinnan potilaan hoitamisen ja opiskelijan
ohjaamisen välillä.
Osaa tehdä yhteistyötä opettajien kanssa.
Osaa tehdä yhteistyötä kollegoiden kanssa ja osaa
työskennellä moniammatillisessa tiimissä.
Yksilöllisten osaamistavoitteiden asettamisen ja

Osaa tunnistaa opiskelijan sen hetkisen osaamisen.

vastuun ottamisen ohjaaminen
Osaa tukea opiskelijaa asettamaan yksilöllisiä
osaamistavoitteita.
Osaa antaa vastuuta opiskelijan osaamisen mukaan.
Kokonaisvaltaisen hoitotyön ohjaaminen

Osaa tuoda esiin hoitotyön holistisuuden.
Osaa kehittää opiskelijan kliinistä osaamista.
Osaa ohjata opiskelijaa hoitotyön päätöksenteossa.
Osaa ohjata opiskelijaa ammatillisessa kasvussa ja
toimia roolimallina.

Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen

Osaa käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä.
Osaa luoda monipuolisia oppimismahdollisuuksia
opiskelijalle.
Osaa tukea opiskelijaa yhdistämään teoriaa
käytäntöön.

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Osaa antaa kehittävää palautetta opiskelijalle.
Osaa vastaanottaa palautetta opiskelijalta ja kehittää
ammatillisuuttaan.

Opiskelijalähtöisen arvioinnin toteuttaminen

Osaa yhteistyössä eri tahojen kanssa arvioida
opiskelijan kehittymistä.
Osaa arvioida opiskelijan oppimista ja osaamista.
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Seitsemäs pääkategoria, opiskelijalähtöinen arviointi, muodostui kahdesta
kategoriasta: 1) osaa yhteistyössä eri tahojen kanssa arvioida opiskelijan
kehittymistä ja 2) osaa arvioida opiskelijan oppimista ja osaamista. Sairaanhoitajat
kokivat, että opiskelijoiden osaamista tulisi arvioida yhteistyössä muiden ohjaajien,
kollegoiden ja opettajien kanssa (Jokelainen ym., 2013b). Opiskelijaohjaajan tulee
ymmärtää, että väliarvioinnissa opiskelijalle esitetään kehittämiskohteita, joihin
hänen tulee loppuharjoittelun aikana keskittyä. Loppuarvioinnissa opiskelijalle
esitetään kehittämiskohteita, joihin opiskelijan tulee keskittyä tulevissa
harjoitteluissa tai tulevaisuudessa (Carlson ym., 2009b).
5.2

Opiskelijaohjausosaamisen mittarin validiteetti ja reliabiliteetti

Tutkimukseen osallistui 576 sairaanhoitajaa, jotka toimivat opiskelijaohjaajina
yliopistollisissa
sairaaloissa.
Taulukossa
10
on
kuvattu
vastaajat
yliopistosairaaloittain. Sairaanhoitajien keski-ikä oli 42 vuotta ja heillä oli
keskimäärin 16 vuotta työkokemusta terveydenhuollossa. Yli puolet
sairaanhoitajista työskenteli vuodeosastolla tai teho-osastolla (53%) ja 39 %
kaikista vastaajista oli suorittanut ohjaajakoulutuksen. Suurin osa sairaanhoitajista
(71 %) käytti aikaa suunniteltuun ohjauskeskusteluun opiskelijan kanssa yli 10
minuuttia ohjauspäivän aikana.
Taulukko 10. Vastaajat yliopistosairaaloittain
Sairaala

Vastaajat

Vastausprosentti

Prosenttiosuus
aineistosta

HYKS

225

14,5

39,1

TYKS

58

8,6

10,1

OYS

132

26,4

22,9

TAYS

82

20,5

14,2

KYS

79

19,8

13,7

Yhteensä

576

17,2

100

HYKS = Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala, TYKS = Turun yliopistollinen keskussairaala,
OYS = Oulun yliopistollinen sairaala, TAYS = Tampereen yliopistollinen sairaala, KYS= Kuopion
yliopistollinen sairaala

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testin (0,954) ja Barlettin sväärisyystestin (p < 0.001)
tulokset osoittivat korrelaatiomatriisin soveltuvan faktorianalyysin tekemiseen ja
aineiston koko oli riittävä suhteessa muuttujiin, sillä havaintojen määrä oli yli
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viisinkertainen per muuttuja (Metsämuuronen, 2009). Mittarin 68 väittämästä
poistettiin kolme väittämää johtuen matalasta väittämien välisestä korrelaatiosta
(<0,30) ja kaksi väittämää johtuen väittämien latautumisessa useampaan faktoriin
(>0,30). Opiskelijaohjausosaamisen mittariin jäi 63 väittämää, jotka latautuivat 11
faktoriin asetettaessa ominaisarvojen rajaksi >1. Väittämien alhaisten
faktorilatausten vuoksi testattiin erilaisia malleja ja parhaimmaksi malliksi
osoittautui 10 faktorin malli, joka selittää 61 % muuttujien varianssista.
Faktorianalyysissä tehtiin Promax -rotaatio. Opiskelijalähtöinen arviointi selitti
32,1 % kaikista väittämien varianssista, tavoitteellinen opiskelijaohjaus 5,6 %,
ohjauskäytännöt työyksikössä 4,9 %, reflektiivinen ohjauskeskustelu 3,8 %,
ohjaajan ominaisuudet 3,3 %, ohjausprosessin tukeminen 2,9 %, ohjaajan
motivaatio 2,5 %, ohjaustarpeen tunnistaminen 2,3 %, kehittävä palaute 2,1 % ja
toimintatavat opiskelijan kanssa 1,9 %. Faktoreiden ominaisarvot vaihtelivat 1,179
- 20,192 välillä ja väittämien latautuminen faktoreihin vaihteli 0,340 - 0,895.
Summamuuttujien Cronbachin alphakerroin vaihteli 0,76 - 0,90 välillä. Tarkemmat
tulokset on esitetty taulukossa 11.
Taulukko 11. Summamuuttujat, väittämien lukumäärä ja Cronbachin alphakerroin
Summamuuttujat

Väittämien lukumäärä

Cronbachin alfa

Opiskelijalähtöinen arviointi

10

0,90

Reflektiivinen ohjauskeskustelu

6

0,90

Tavoitteellinen ohjaus

9

0,89

Ohjauskäytännöt työyksikössä

6

0,88

Ohjaajan ominaisuudet

7

0,86

Ohjaajan motivaatio

5

0,85

Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen

6

0,84

Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen

4

0,82

Toimintatavat opiskelijan kanssa

4

0,79

Kehittävä palaute

4

0,76

5.3

Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen tasot ja profiilit

Sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen tason arviointiin ja profiilien
muodostamiseen käytettiin samaa aineistoa kuin opiskelijaohjausosaamisen
mittarin luotettavuuden arviointiin, joten osallistujien taustatiedot ovat kuvattuna
edellisessä luvussa (luku 5.2.).
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Sairaanhoitajat arvioivat opiskelijaohjausosaamisensa 10 eri osa-alueella
keskimääräisesti
tyydyttävälle
tai
hyvälle
tasolle.
Itsearvioitu
opiskelijaohjausosaamisen osa-alueiden keskiarvo vaihteli 3,1 - 3,7.
Sairaanhoitajat arvioivat tyydyttäväksi osaamisensa opiskelijalähtöisessä
arvioinnissa,
opiskelijan
oppimisprosessin
tukemisessa,
työyksikön
ohjauskäytännöissä,
ohjaajan
motivaatiossa
ohjata
ja
tavoitteellisen
opiskelijaohjauksen osaamisessa. Sairaanhoitajat arvioitavat osaamisensa hyväksi
kehittävässä palautteessa, toimintatavoissa opiskelijan kanssa, ohjaajan
ominaisuuksissa, opiskelijan ohjaustarpeen tunnistamisessa ja reflektiivisessä
ohjauskeskustelussa. (Taulukko 12.)
Taulukko 12. Opiskelijaohjaajien osaamisen tasot osaamisen eri osa-alueilla (n=576)
Opiskelijaohjausosaamisen osa-alue

keskiarvo (SD)

heikko1

tyydyttävä1

hyvä1

(< 2,49)

(2,5-3,49)

(≥3,5)

f (%)

f (%)

f (%)

Opiskelijalähtöinen arviointi

3,1 (0,52)

58 (19)

371 (64)

147(26)

Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen

3,2 (0,39)

4 (1)

228 (40)

344 (60)

Ohjauskäytännöt työyksikössä

3,3 (0,55)

32 (6)

278 (48)

266 (46)

Ohjaajan motivaatio

3,4 (0,54)

33 (6)

261 (45)

282 (49)

Tavoitteellinen ohjaus

3,4 (0,49)

28 (5)

251 (44)

297 (52)

Kehittävä palaute

3,5 (0,44)

2 (0)

229 (40)

345 (60)

Toimintatavat opiskelijan kanssa

3,5 (0,50)

13 (2)

187 (33)

376 (65)

Ohjaajan ominaisuudet

3,6 (0,39)

3 (1)

213 (37)

360 (63)

Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen

3,7 (0,46)

6 (1)

125 (22

445 (77)

Reflektiivinen ohjauskeskustelu

3,7 (0,38)

2 (0)

128 (22)

446 (77)

1

Luokat perustuivat osaamisen tasoon ja niihin vaikutti jakaumien vinous

Sairaanhoitajat profiloituivat kolmeen eri osaamisprofiiliin, jotka nimettiin: A)
taitava kehittäjä, B) osaava soveltaja ja C) aloittelija (Taulukko 13). Profiili A:n
(taitava soveltaja) kuului 48 % vastanneista. He olivat keski-iältään 43-vuotiaita ja
heillä oli keskimäärin 17 vuotta työkokemusta terveysalalta. Kolmannes heistä
ohjasi opiskelijoita viikoittain, ja puolet sairaanhoitajista oli suorittanut
ohjaajakoulutuksen.
Profiili
A:n
sairaanhoitajat
arvioivat
kaikilla
opiskelijaohjausosaamisen osa-alueilla osaamisensa hyväksi lukuun ottamatta
opiskelijalähtöistä arviointia (ka 3,4). Parhaimmaksi he arvioivat osaamisensa
reflektiivisessä ohjauskeskustelussa (ka 3,9).
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Profiili B:n (osaava soveltaja) muodosti 34 % vastanneista. Heidän keskiikänsä oli 41 vuotta ja työkokemusta heillä oli terveysalalta keskimäärin 15 vuotta.
Neljäsosa heistä ohjasi opiskelijoita viikoittain, ja kolmannes oli ohjannut
opiskelijaa viimeisen viikon aikana. Kolmannes heistä oli suorittanut
ohjaajakoulutuksen. Profiili B:n sairaanhoitajat arvioivat osaamisensa hyväksi
opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa ja opiskelijan ohjaustarpeen
tunnistamisessa. Muiden osa-alueiden osalta he arvioivat osaamisensa
tyydyttäväksi. Profiili B:n sairaanhoitajat arvioivat osaamisensa parhaimmaksi
opiskelijan ohjaustarpeen tunnistamisessa (ka 3,7) ja heikoimmaksi
opiskelijalähtöisen arvioinnin (ka 2,8).
Taulukko 13. Opiskelijaohjaajien osaamisprofiilit (n=576)
Tausta- ja summamuuttujat

Profiili A

Profiili B

Profiili C

taitava soveltaja

osaava soveltaja

aloittelija

(n=278)

(n=198)

(n=100)

(%) ka

SD

(%) ka

SD

(%) ka

SD

p-arvo

Ohjaajakoulutus

50%

32%

21%

<0,011

Suunniteltu ohjauskeskusteluaika

78%

73%

46%

<0,011

yli 10 min
Reflektiivinen ohjauskeskustelu

3,94

0,12

3,66

0,34

3,17

0,36

<0,012b

Opiskelijan ohjaustarpeen

3,83

0,32

3,67

0,37

3,13

0,53

<0,012b

Toimintatavat opiskelijan kanssa

3,82

0,26

3,37

0,45

2,94

0,49

<0,012b

Ohjaajan ominaisuudet

3,81

0,24

3,49

0,35

3,10

0,32

<0,012b

Kehittävä palaute

3,80

0,25

3,31

0,36

3,06

0,41

<0,012b

Opiskelijan oppimisprosessin

3,78

0,22

3,34

0,29

3,04

0,33

<0,012b

Tavoitteellinen ohjaus

3,74

0,25

3,31

0,35

2,78

0,47

<0,012b

Ohjaajan motivaatio

3,68

0,34

3,35

0,43

2,76

0,60

<0,012b

Ohjauskäytännöt työyksikössä

3,58

0,40

3,19

0,42

2,67

0,55

<0,012b

Opiskelijalähtöinen arviointi

3,44

0,34

2,78

0,35

2,58

0,45

<0,012a

tunnistaminen

tukeminen

1

2

a

Khiin neliön testi, Kruskal Wallis testi, Profiilien välillä

A–B, A–C b

, Profiilien välillä

A–B, A–C, B–C

Profiili C:n (aloittelija) muodosti 17 % opiskelijaohjaajista. Heidän keski-ikänsä
oli 40 vuotta ja työkokemusta heillä oli terveysalalta keskimäärin 15 vuotta. Alle
puolet sairaanhoitajista käytti reflektiiviseen ohjauskeskusteluun aikaa yli 10
minuuttia ohjauspäivän aikana. Heistä 21 % oli suorittanut ohjaajakoulutuksen.
Profiili C:n opiskelijaohjaajat arvioivat opiskelijaohjausosaamisensa tyydyttäväksi
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kaikilla opiskelijaohjausosaamisen osa-alueilla. Parhaimmaksi he arvioivat
osaamisensa reflektiivisen ohjauskeskustelun osa-alueella (ka 3,2) ja heikoimmiksi
opiskelijalähtöisen arvioinnin (ka 2,6), ohjaajan motivaation (ka 2,8), työyksikön
ohjauskäytäntöjen (ka 2,7) ja opiskelijan kanssa toimimiseen liittyvien
toimintatapojen tuntemuksen osalta (ka 2,9).
Opiskelijaohjaajaprofiilien välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja lukuun
ottamatta profiili B:n ja C:n opiskelijaohjaajien osaamista opiskelijalähtöisessä
arvioinnissa. (Taulukko 13.) Profiili A:n opiskelijaohjaajat olivat osallistuneet
useammin ohjaajakoulutukseen ja arvioineet osaamisensa korkeammaksi kaikilla
ohjausosaamisen osa-alueilla kuin profiili B:n (p<0.01) ja C:n (p<0.01)
opiskelijaohjaajat. Profiili A:n opiskelijaohjaajista 78 % käytti yli 10 minuuttia
aikaa reflektiiviseen ohjauskeskusteluun opiskelijan kanssa, kun taas profiili B:n
opiskelijaohjaajista 73% ja profiili C:n opiskelijaohjaajista 46% käytti ohjaukseen
yli 10 minuuttia (p<0.01). Opiskelijaohjaajaprofiileja selittivät reflektiiviseen
ohjauskeskusteluun käytetty aika ja osallistuminen opiskelijaohjaajakoulutukseen.
5.4

Ohjaajakoulutuksen vaikutukset sairaanhoitajien
opiskelijaohjaajaosaamiseen

Tutkimukseen osallistui 150 sairaanhoitajaa, joista 120 osallistui loppumittaukseen.
Kaikilla osallistujilla oli kokemusta opiskelijaohjauksesta, ja 46% vastanneista oli
ohjannut opiskelijoita viimeisen viikon aikana. Tutkimukseen osallistuneista 25%
oli osallistunut aiemmin ohjaajakoulutukseen.
Ohjaajakoulutuksella oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus sairaanhoitajien
opiskelijalähtöiseen arviointiin (p=0,01), tavoitteelliseen opiskelijaohjaukseen
(p=0,01), työyksikön ohjauskäytäntöihin (p=0,01), oppimisprosessin tukemiseen
(p=0,01), opiskelijan yksilöllisen ohjauksen tarpeen tunnistamiseen (p=0,01),
kehittävään palautteeseen (p=0,01) ja toimintatapoihin opiskelijan kanssa (p=0,01).
Suurin muutos ennen ja jälkeen koulutuksen tapahtui sairaanhoitajien työyksikön
ohjauskäytäntöjen osaamisessa (ka +0,45, SD=0,49) ja opiskelijalähtöisessä
arvioinnissa (ka +0,29, SD=0,38). Ohjaajakoulutuksen aikana kaikissa
opiskelijaohjausosaamisen
osa-alueissa
tapahtui
positiivista
muutosta
keskiarvoissa, mutta reflektiivisessä ohjauskeskustelussa (p=0,91), ohjaajan
omaisuuksissa (p=0,21) ja ohjaajan motivaatiossa (p=0,11) muutoksen ero ei ollut
tilastollisesti merkitsevä. (Taulukko 14.) Osallistujien taustatiedoilla tai
koulutuskertojen välillä ei ollut tilastollista merkitsevyyttä vastaajien
ohjausosaamiseen. Hypoteesi sai tukea siltä osin, että osallistujien
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ohjausosaaminen parani koulutuksen jälkeen kaikilla ohjaamisen osa-alueilla,
mutta tilastollista merkitsevyyttä ei muutoksen eroissa havaittu ohjauskeskustelun,
ohjaajan omaisuuksien ja ohjaajan motivaation osalta.
Taulukko 14. Ohjaajakoulutuksen

vaikutukset

sairaanhoitajien

opiskelijaohjausosaamiseen
Osaamisen alue

Ennen

Ennen

Jälkeen

Muutos

(n= 150)

(n=120)

(n=120)

osaamisessa

p-arvo

ka (SD)

ka (SD)

ka (SD)

Reflektiivinen ohjauskeskustelu

3,8 (0,31)

3,8 (0,32)

3,8 (0,32)

0,01

0,91*

Ohjaajan motivaatio

3,7 (0,34)

3,7 (0,33)

3,7 (0,33)

0,04

0,11*

Ohjaajan ominaisuudet

3,6 (0,32)

3,6 (0,32)

3,7 (0,32)

0,05

0,21*

Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen

3,6 (0,47)

3,6 (0,45)

3,7 (0,36)

0,15

0,01*

Toimintatavat opiskelijan kanssa

3,5 (0,50)

3,4 (0,49)

3,6 (0,44)

0,18

0,01*

Kehittävä palaute

3,4 (0,40)

3,4 (0,42)

3,6 (0,34)

0,20

0,01*

Tavoitteellinen ohjaus

3,4 (0,41)

3,4 (0,42)

3,6 (0,33)

0,20

0,01*

Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen

3,4 (0,29)

3,3 (0,30)

3,6 (0,35)

0,20

0,01*

Opiskelijalähtöinen arviointi

3,0 (0,48)

2,9 (0,50)

3,2 (0,38)

0,29

0,01*

Ohjauskäytännöt työyksikössä

3,0 (0,54)

3,0 (0,55)

3,5 (0,49)

0,45

0,01*

5.5

Yhteenveto tuloksista

Sairaanhoitajien kokemuksen mukaan opiskelijaohjaaja tarvitsee laaja-alaista
osaamista ohjatessaan opiskelijaa ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana.
Opiskelijaohjaajan osaaminen koostuu sallivan oppimisympäristön luomisesta,
opiskelijaohjaajan ominaisuuksista, opiskelijan tason tunnistamisesta sekä sen
mukaisten oppimistavoitteiden asettamisesta yhdessä opiskelijan kanssa,
kokonaisvaltaisen hoitotyön ymmärtämisestä, opiskelijan oppimisprosessin
tukemisesta, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta, kokonaisvaltaisesta
opiskelijan arvioinnista sekä yhteistyöstä sidosryhmien kanssa.
Tehdyn
järjestelmällisen
katsauksen
pohjalta
kehitettiin
opiskelijaohjausosaamisen mittari, jonka 63 väittämää latautuivat 10 faktoriin,
jotka selittivät 61 % muuttujien varianssista. Mittarin rakennevaliditeetti ja sisäinen
johdonmukaisuus todettiin hyväksi.
Opiskelijaohjaajina toimivat sairaanhoitajat, jotka työskentelivät Suomessa
yliopistollisissa sairaaloissa, arvioivat oman opiskelijaohjausosaamisensa
tyydyttävän tai hyvän tasoiseksi. Opiskelijaohjaajat arvioivat osaavansa hyvin
tunnistaa opiskelijoiden ohjauksen tarpeen ja reflektiivisen ohjauskeskustelun, kun
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taas opiskelijalähtöinen arviointi ja opiskelijan oppimisprosessin tukeminen
arvioitiin heikkoimmiksi.
Opiskelijaohjaajat profiloituivat kolmeen eri osaamisen profiiliin: taitavaan
kehittäjään (profiili A), osaavaan soveltajaan (profiili B) ja aloittelijaan (profiili C).
Taitavat kehittäjät arvioivat pääosin opiskelijaohjausosaamisensa hyvälle tasolle ja
olivat useammin osallistuneet ohjaajakoulutukseen sekä käyttivät aikaa yli 10
minuuttia suunniteltuun ohjauskeskusteluun opiskelijan kanssa ohjauspäivän
aikana. Osaavien soveltajien opiskelijaohjausosaamisen taso oli hyvä opiskelijan
oppimisprosessin tukemisessa ja opiskelijan ohjaustarpeen tunnistamisessa ja
muutoin
tyydyttävällä
tasolla.
Aloittelijat
arvioivat
kaikki
opiskelijaohjausosaamisen alueet tyydyttävän tasoiseksi. Profiileita selittivät käyty
opiskelijaohjaajakoulutus ja suunniteltuun ohjauskeskusteluun käytetty aika.
Ohjaajakoulutuksella
oli
positiivinen
vaikutus
sairaanhoitajien
opiskelijaohjauksen kehittymiseen. Erityisesti koulutuksella oli positiivinen
vaikutus opiskelijalähtöiseen arviointiin, tavoitteelliseen ohjaukseen, työyksikön
ohjauskäytäntöihin ja toimintatapoihin opiskelijan kanssa, yksilöllisen
ohjaustarpeen tunnistamiseen, oppimisprosessin tukemiseen ja kehittävään
palautteeseen.
Yhteenveto tuloksista on kuvattu taulukossa 15 opiskelijaohjauksen
osaamiskuvauksina. Osaamiskuvaukset on laadittu tämän tutkimusten tulosten
perusteella opiskelijaohjaajaprofiileittain jokaisella opiskelijaohjausosaamisen
osa-alueelle. Taulukossa on tummennettu ne osaamisen alueet, joiden
kehittämiseen tulee profiilissa kiinnittää erityistä huomiota.
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Reflektiivinen ohjaussuhde

ominaisuuksia.
Osaa motivoida opiskelijaa
oppimiseen.

Osaa keskustella opiskelijoiden
positiivisista kokemuksista ohjatussa

opiskelijan kanssa.
Osaa luoda jatkuvaa vastavuoroista

opiskelijan oppimisprosessissa.
Osaa käyttää erilaisia menetelmiä

opiskelijan kanssa käydyistä
vastavuoroisista keskusteluista.

vastavuoroisen keskustelun edistämiseksi keskustelua opiskelijan kanssa.
opiskelijan kanssa.

Osaa kehittää ja tehdä johtopäätöksiä

kanssa.

ohjaussuhteen toimivuudesta opiskelijan

Osaa luoda luottamuksellisen suhteen Osaa tehdä johtopäätöksiä

kehittämisestä.

johtopäätöksiä oppimisympäristön

Osaa kriittisesti arvioida ja tehdä

työyksikössä muiden henkilöiden kanssa.

opiskelijaohjaajana ja jakaa vastuuta

Osaa toimia vastuullisesti

opiskelijaohjaukseen.

motivoida työyksikön henkilöstöä

Osaa kehittää omaa motivaatiota ja

oppimisympäristöä opiskelijalle.

Osaa kehittää motivaatiota tukevaa

sen mukaisesti omaa osaamistaan.

opiskelijaohjausominaisuuksia ja kehittää

Osaa selittää ohjaussuhteen merkityksen

opiskelijan oppimisen tukemisessa.

oppimisympäristön opiskelijalle.

opiskelijaohjaajana.

opiskelijan oppimisessa.

oppimisympäristön merkityksen

Osaa toimia vastuullisesti

Osaa selittää opiskelijaohjaajan vastuun

Osaa luoda turvallisen ja sallivan

opiskelijaohjauksessa.

merkityksen opiskelijan ohjaamiseen.

Osaa selittää turvallisen ja sallivan

Osaa ylläpitää omaa motivaatiota

Osaa tunnistaa oman motivaation ja sen

harjoittelussa.

Taitava kehittäjä

Osaa kehittää omia opiskelijaohjaajan Osaa arvioida omia

Osaava soveltaja

ominaisuudet.

Opiskelijaohjaajan ominaisuudet Osaa tunnistaa hyvän opiskelijaohjaajan

alueet

Opiskelijaohjauksen osaamisen Aloittelija

Taulukko 15. Opiskelijaohjaajien osaamiskuvaukset
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oppimista tukevien toimijoiden kanssa.
Osaa soveltaa yhteistyötilanteita
muiden kollegoiden ja

moniammatillisen työryhmän jäsenenä työryhmän jäsenenä

toimijoiden kanssa tarpeen vaatiessa.
Osaa tehdä yhteistyötä muiden
kollegoiden ja moniammatillisen
työryhmän jäsenenä.

opiskelijan kanssa

tason tunnistamiseen.
Osaa ohjata opiskelijaa asettamaan
yksilöllisiä tavoitteita suhteessa

opiskelijan osaamisen tason
tunnistamiseen.
Osaa sairaanhoitajakoulutuksen
osaamistavoitteet harjoittelun osalta.

ohjaustarpeen tunnistaminen ja

tavoitteellinen ohjaus

asettamia tavoitteita suhteessa

Osaa kriittisesti arvioida opiskelijan

ja toimia sen mukaisesti ohjaajana.

Osaa soveltaa tietoa opiskelijan tasosta

yhdessä sidosryhmien kanssa.

opiskelijaohjauksen toimintatapoja

Osaa arvioida ja kehittää

opiskelijaohjaustilanteissa.

Osaa ohjata opiskelijaa asettamaan
realistisia tavoitteita opiskelijan tason
mukaisesti.
Osaa selittää mahdollisia opiskelijan
oppimisen esteitä.

Osaa selittää opiskelijan
osaamistavoitteiden merkityksen
oppimisprosessissa.
Osaa tunnistaa mahdollisia opiskelijan
oppimisen esteitä.

opiskelijaohjauksen toimijoiden kanssa.

esteitä yhdessä opettajan ja muiden

Osaa ratkaista opiskelijan oppimisen

huomioiden ammattitaitovaatimukset.

tavoitteita opiskelijan tason mukaisesti

Osaa ohjata opiskelijaa asettamaan

sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteisiin. sairaanhoitajakoulutuksen tavoitteisiin.

opiskelijan sen hetkisen osaamisen

Osaa tunnistaa erilaisia menetelmiä

Opiskelijan yksilöllisen

ohjaajan tehtävät).

ohjausprosessi, opiskelijavastaavan ja
Osaa käyttää eri menetelmiä

toimintatapoja.

toimintatavat sekä toimia niiden
mukaisesti (laatuvaatimukset,

Osaa arvioida opiskelijaohjauksen

opiskelijaohjaustilanteissa.
Osaa selittää opiskelijaohjauksen

kollegoiden ja moniammatillisen

Osaa luoda yhteistyötilanteita muiden

jotka tukevat opiskelijan oppimista.

ja muihin opiskelijan oppimista tukevien
opettajan ja muiden opiskelijan

Osaa ottaa yhteyttä ohjaavaan opettajaan Osaa tehdä yhteistyötä ohjaavan

Osaa verkostoitua eri toimijoiden kanssa,

Taitava kehittäjä

työyksikössä ja toimintatavat

Osaava soveltaja

Opiskelijaohjauskäytännöt

alueet

Opiskelijaohjauksen osaamisen Aloittelija
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opiskelijan oppimisessa.

Oppimisprosessin tukeminen

oppimistilanteiden yhteydessä.

kokemuksien käytön merkityksellisyyden
kokemusten merkitystä opiskelijalle.

Osaa kriittisesti arvioida omien hoitotyön

Taitava kehittäjä

perustelemaan toimintaansa.
Osaa ohjata opiskelijaa kriittisesti

arvioimaan työyhteisön toimintatapoja. kriittisesti arvioimia työyhteisön

Osaa selittää miksi työyhteisön
toimintatapoja tulisi kriittisesti arvioida.

opiskelijaohjaustilanteissa.

opiskelijaohjaustilanteita.

oppimistilanteita.

antaa hänelle oppimistilanteita.
Osaa toimia haasteellisissa

kehittymisen mukaisesti monipuolisia

kehittymistä harjoittelun aikana ja

oppimistilanteita.
Osaa tunnistaa haasteellisia

Osaa tunnistaa opiskelijan osaamisen Osaa luoda opiskelijan osaamisen

Osaa tunnistaa opiskelijalle

opiskelijaohjaustilanteita.

Osaa ennaltaehkäistä haasteellisten

tukemisessa.

menetelmiä opiskelijan oppimisen

Osaa käyttää erilaisia yksilöllisiä

opiskelijan oppimisen tukemisessa.

oppimisen tukemisessa.

yhdistyvät.

Osaa käyttää erilaisia menetelmiä

hoitamisen.
Osaa selittää eri menetelmät opiskelijan

opiskelijan ohjaus ja potilaan hoitaminen

opiskelijan ohjauksen ja potilaan

potilaan hoitamisen ajankäytön.

Osaa kehittää oppimisympäristöä, jossa

Osaa organisoida ja yhdistää

Osaa tunnistaa opiskelijaohjauksen ja

ohjauksessa.

toimintatapoja sekä soveltaa niitä

Osaa ohjata ja arvioida opiskelijan

päätöksiä.

arvioimaan tekemiään hoitotyön

Osaa ohjata opiskelijaa

Osaa ohjata opiskelijaa kriittisesti

hoitotyötä yhdessä opiskelijan kanssa.

hoitotyön päätöksiä ja toimia roolimallina.

hoidossa.

kokonaisvaltaisen hoitotyön potilaan

Osaa perustella opiskelijalle tekemiään

merkityksen osana opiskelijaohjausta.

Osaa selittää kokonaisvaltaisen hoitotyön Osaa ohjata opiskelijaa ymmärtämään Osaa kehittää kokonaisvaltaista

kokemuksia hoitotyöstä

Osaa selittää omien hoitotyön

ohjaaminen

Osaa kertoa opiskelijalle omia

Osaava soveltaja

Kokonaisvaltaisen hoitotyön

alueet

Opiskelijaohjauksen osaamisen Aloittelija
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Opiskelijalähtöinen arviointi

Kehittävä palaute

alueet

toiminnasta.

vastaanottamalla palautetta

arvioinnissa.

osaamistavoitteisiin ja
arviointikriteereihin.
Osaa käyttää erilaisia
arviointimenetelmiä opiskelijan
arvioinnissa.

arviointikriteerien merkityksen opiskelijan
arvioinnissa.
Osaa selittää opiskelijan arvioinnissa
käytettäviä erilaisia arviointimenetelmiä
(itse-, vertais-, ohjaajan, opettajan
arviointi).

Osaa antaa arvioinnin suhteessa

Osaa tunnistaa osaamistavoitteiden ja

arvioinnissa.

merkittävän tehtävän opiskelijan

opiskelijalle.

arviointimenetelmiä.

Osaa käyttää opiskelijalähtöisesti erilaisia

arviointikriteereitä opiskelijan arvioinnissa

Osaa soveltaa oppilaitoksen asettamia

arvioinnissa ja kehittää arviointia.

Osaa toimia vastuullisesti opiskelijan

opiskelijan toiminnasta.
Osaa toimia vastuullisesti opiskelijan

läheiset mukaan antamaan palautetta

läheisiä antamaan palautetta

läheiset opiskelijan palautteen antajana.
Osaa tunnistaa opiskelijaohjaan

Osaa kannustaa asiakasta, potilasta ja Osaa ottaa asiakkaan, potilaan ja

Osaa tunnistaa asiakkaan, potilaan ja

toiminnasta.

opiskelijaohjauksesta ja kliinisestä

Osaa arvioida saamaansa palautetta ja

opiskelijaohjauksesta ja kliinisestä

kehittämisen mahdollisuuden

kehittää sen avulla toimintaansa.

tavoitteisiin.
Osaa vastaanottaa palautetta

Osaa tunnistaa oman toiminnan

opiskelijan ja oppilaitoksen asettamiin

Osaa antaa palautetta suhteessa

antamiseen.

opiskelijan asettamiin tavoitteisiin.

suhteessa opiskelijan palautteen

antamiselle.

harjoittelun ajan.
Osaa antaa palautetta suhteessa

palautetta opiskelijalle koko

Osaa selittää tavoitteiden merkityksen

kiireisissä tilanteissa tilaa palautteen

Osaa antaa jatkuvaa ja kehittävää
Osaa luoda myös yllättävissä ja

Taitava kehittäjä

merkityksen opiskelijan kehittymiselle.

Osaava soveltaja

Osaa selittää palautteen antamisen

Opiskelijaohjauksen osaamisen Aloittelija
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Osaa ohjata opiskelijaa tekemään
itsearvioinnin.
Osaa ohjata opiskelijaa asettamaan
väli- ja lopputavoitteita ja arvioimaan
niitä.
Osaa hyödyntää ohjaavan opettajan
osaamista opiskelijan arvioinnissa.

Osaa selittää opiskelijan itsearvioinnin
merkityksen opiskelijan oppimisessa.
Osaa selittää väliarvioinnin ja
loppuarvioinnin merkityksen opiskelijan
kehittymiselle.
Osaa selittää ohjaavan opettajan
merkityksen opiskelijan arvioinnissa.

Osaava soveltaja

Tummennettu ne alueet, joiden osaamisen kehittämiseen profiilissa tulee kiinnittää huomiota.

alueet

Opiskelijaohjauksen osaamisen Aloittelija

kehittämiseksi työyhteisössä.

osaamista opiskelijan arviointikäytäntöjen

Osaa hyödyntää ohjaavan opettajan

ja loppuarvioinneilla.

oppimistaan ja osaamista kriittisesti väli-

Osaa ohjata opiskelijaa arvioimaan omaa

itsearvioinnille.

kiireisissä tilanteissa tilaa opiskelijan

Osaa luoda myös yllättävissä ja

Taitava kehittäjä

74

6

Pohdinta

6.1

Tulosten tarkastelu

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata ja selittää sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamista
ja
arvioida
ohjaajakoulutuksen
vaikutuksia
sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamiseen. Lisäksi tarkoituksena oli arvioida
opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuutta.
Opiskelijalähtöinen arviointi
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella opiskelijalähtöinen arviointi osoittautui
merkittävimmäksi ja haasteellisimmaksi opiskelijaohjauksen osa-alueeksi.
Sairaanhoitajien kokemusten mukaan opiskelijaohjaajien tulee osata arvioida
opiskelijoiden kehittymistä yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä opiskelijan
oppimista ja osaamista. Opiskelijalähtöinen arviointi oli myös merkittävä osa
opiskelijaohjausosaamisen mittaria. Sairaanhoitajat arvioivat opiskelijalähtöisen
arvioinnin heikoimmaksi opiskelijaohjausosaamisen osa-alueeksi kaikissa
osaamisprofiileissa
ja
se
arvioitiin
tyydyttävän
tasoiseksi.
Opiskelijaohjaajaprofiilien B ja C välillä arviointiosaamisessa ei todettu olevan
tilastollisesti merkitsevää eroa, kun taas verrattuna profiiliin A tilastollinen
merkitsevyys todettiin molemmissa ryhmissä. Myös aiemmissa tutkimuksissa on
osoitettu, että opiskelijoiden arviointi on koettu haastavaksi (Dobrowolska ym.,
2015; Helminen ym., 2016; McIntosh ym., 2014; Myall ym., 2008; Moseley &
Davies, 2007) ja opiskelijaohjaajat tarvitsevat enemmän tietoa opiskelijoiden
arviointiin liittyvistä asioista (Ford ym., 2013).
Tämän tutkimuksen mukaan ohjaajakoulutuksella oli positiivinen vaikutus
sairaanhoitajien opiskelijalähtöiseen arviointiosaamiseen. On tärkeää, että
sairaanhoitajat ohjatessaan opiskelijoita osaavat arvioida opiskelijoiden osaamista
totuudenmukaisesti ja oikeudenmukaisesti ja näin ollen varmistetaan pätevien
sairaanhoitajien valmistumisen (Almalkawi ym., 2018; Helminen ym., 2016).
Aiempien tutkimuksien mukaan ohjaajakoulutuksella voidaan ilmeisesti vaikuttaa
ohjaajan osaamiseen (Ruuskanen ym., 2018) arvioida opiskelijan kliinisiä taitoja ja
erilaisten arviointimenetelmien käyttämiseen (Mitchell ym., 2018; Kamolo ym.,
2017; Luojus, 2011). Tässä ohjaajakoulutuksessa arviointiosaamista kehitettiin
lähiopetuspäivinä, jolloin apuna käytettiin erilaisia opetusmenetelmiä ja
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verkkotehtäviä, joissa pohdittiin omaa arviointiosaamista sekä sen kehittymistä
koulutuksen aikana.
Sairaanhoitajaopiskelijoiden osaamisen arviointi on
merkittävä asia opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen näkökulmasta ja osa
potilasturvallisuutta. Arviointiosaamisen kehittämisellä tulee olla merkittävä rooli
opiskelijaohjauskoulutuksessa, jotta osaaminen vastaa sitä osaamista, jota
ohjaajalta edellytetään. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella laadituissa
opiskelijaohjaajien osaamiskuvauksissa opiskelijalähtöisen arvioinnin osaaminen
alkaa osaamistavoitteiden ja arviointikriteerien tunnistamisesta sekä siitä, että
ohjaaja tunnistaa oman roolinsa merkityksen arvioinnissa. Osaava soveltaja opiskelijaohjaaja osaa toimia arviointitilanteissa ja taitava kehittäjä osaa kehittää
toimintaa ja oppimisympäristöä opiskelijalähtöistä arviointia tukevaksi.
Sairaanhoitajien heikkoon arviointiosaamiseen saattaa vaikuttaa se, että
sairaanhoitajat eivät tiedä opiskelijan osaamistavoitteita (Luojus 2011), jolloin
ohjaaminen ei ole tavoitteellista ja oikeiden asioiden arviointi vaikeutuu (Helminen
ym., 2016). Arviointia saattaisi helpottaa myös arviointikriteerien tarkempi
kuvaaminen, jolloin opiskelijaohjaajat osaisivat arvioida oikeita asioita ja
opiskelijoiden itsearviointi saattaisi helpottua (Virkkula ym., 2018). Itsearviointi
on merkittävä tekijä osaamisen kehittymisessä (muun muassa Guttorm ym., 2018;
Helminen ym., 2016). Opiskelijaohjaajille tulisi selkeyttää, että opiskelijan
oppimista tulee arvioida koko harjoittelun ajan palautteen antamisella, mutta
osaamisen arviointi tehdään yleensä harjoittelun loppuvaiheessa. Ohjaajien ja
opettajien välisen yhteystyön tiivistämisellä opiskelijan arvioinnissa saatetaan
kehittää myös ohjaajien arviointiosaamista. Lisäksi vertaistuen mahdollistamisella
opiskelijaohjaajien välillä saatetaan tukea aloittelevaa opiskelijaohjaajaa
onnistuneeseen arviointiin.
Tavoitteellinen ohjaus
Tavoitteellinen ohjaus osoittautui tässä tutkimuksessa keskeiseksi ja haasteelliseksi
opiskelijaohjausosaamisen alueeksi. Haasteet tavoitteellisen ohjausosaamisen
alueella saattavat liittyä myös haasteisiin opiskelijan arvioinnissa, erityisesti jos
tavoitteita ei ole asetettu tai ne eivät ole saavutettavissa. Tällöin myös arviointi
vaikeutuu.
Opiskelijaohjaajat kokivat, että heidän tulee osata ohjata opiskelijaa
yksilöllisten osaamistavoitteiden asettamiseen ja vastuun ottamiseen.
Tavoitteellinen
ohjaus
muodostui
toiseksi
osaamisen
osa-alueeksi
opiskelijaohjausosaamisen mittarissa. Sairaanhoitajat arvioivat tavoitteellisen
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opiskelijaohjaamisen tyydyttävän tasoiseksi. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa
opiskelijaohjaajat ovat tuoneet esille, että heillä on liian vähän tietoa
opetussuunnitelmien asettamista tavoitteista (Luojus, 2011), ja siitä, mitä
opiskelijoiden tulee osata harjoittelun aikana (Mitchell ym., 2018).
Opiskelijaohjaajaprofiili A:n sairaanhoitajien osaaminen tavoitteellisessa
opiskelijaohjauksessa oli hyvätasoinen, kun taas profiilien B ja C opiskelijaohjaajat
arvioivat osaamisensa tyydyttävän tasoiseksi. Tyydyttävä osaaminen saattaa johtua
siitä, että sairaanhoitajat eivät tunnista oppimisprosessia, eivätkä ymmärrä
tavoitteellisuuden merkitystä oppimisen ohjaamisessa (Mitchell ym., 2018).
Oppilaitosten asettamat tavoitteet ovat muuttuneet osaamisperusteisiksi, mutta ne
saattavat olla edelleen liian laaja-alaisia, joten ohjaajalla saattaa olla haasteita
soveltaa niitä käytännön hoitotyön tilanteisiin.
Tässä tutkimuksessa ohjaajakoulutuksella oli positiivisia vaikutuksia
sairaanhoitajien tavoitteellisen ohjauksen osaamiseen. Ohjaajakoulutuksessa
osallistujien tavoitteellista osaamista kehitettiin kehittävän palautteen antamisen
harjoitteilla ja verkko-oppimisalustalla olevien esimerkkivideoiden avulla.
Laadituissa osaamiskuvauksissa aloittelevan ohjaajan osaaminen kuvattiin
tavoitteellisen ohjauksen tunnistamisena, osaavan soveltajan osaamisena
suhteuttaa tavoitteet yleisiin tavoitteisiin ja taitavan kehittäjän osaamisena
kriittisesti arvioida ja kehittää tavoitteellista ohjaamista.
Tavoitteellisen opiskelijaohjauksen kehittäminen on tärkeää, jotta
opiskelijoiden
oppiminen
harjoittelussa
on
suunnitelmallista
ja
tarkoituksenmukaista sekä sen avulla voidaan kehittää myös opiskelijoiden
osaamisen arviointia. Tavoitteiden asettaminen antaa opiskelijalla ymmärryksen,
mihin hänen tulee pyrkiä ja ohjaa opiskelijaohjaajaa valitsemaan opiskelijalle
oikeat oppimistilanteet, jolloin opiskelija saa vastuuta osaamisensa mukaan.
Tavoitteiden asettaminen on koettu haasteelliseksi myös opiskelijoiden
näkökulmasta (Pitkänen, ym., 2018). Opiskelijat tarvitsevat ohjaajan tukea niiden
asettamisessa. Ohjaajan merkitys korostuu myös siksi, että opettajien osallisuuden
opiskelijoiden ohjaukseen harjoittelun aikana on todettu vähentyneen (Tiainen,
2017) ja osallistumisen painopiste on siirtynyt harjoittelun loppuvaiheeseen. Näin
ollen opiskelijan henkilökohtaisten oppimistavoitteiden asettamisen ohjaaminen on
jäänyt ohjaajan vastuulle. Kehittämällä opettajan ja ohjaajan välistä yhteistyötä
erilaisten digitaalisten ratkaisujen avulla saatetaan lisätä vuorovaikutusta ohjaajan
ja opettajan välillä. Tämä saattaa vaikuttaa ohjaajan ohjausosaamiseen ja
laadukkaaseen ohjaamiseen. Opiskelijan osaamistavoitteiden puutteellisuus saattaa
vaikuttaa hänen koko oppimisprosessiin harjoittelun aikana. Säännöllisten
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keskusteluiden oppimistavoitteista ohjaajan kanssa on myös todettu lisäävän
opiskelijan kokonaistyytyväisyyttä harjoitteluun (Pitkänen ym., 2018).
Tavoitteellisen opiskelijaohjauksen kehittäminen vaikuttanee myös siihen, että
opiskelijat ohjataan sairaanhoitajan osaamisen kannalta oikeanlaisiin
oppimistilanteisiin ja näin ollen vähennetään ohjaamista ainoastaan
harjoitteluyksikön käytäntöjen oppimiseen. Tavoitteellinen ohjaaminen on
merkittävää, sillä sen avulla voidaan vaikuttaa opiskelijoiden ammatilliseen
kasvuun ja valmiuteen siirtyä työelämään (Järvinen ym., 2018). Tavoitteellinen
ohjaus on keskeinen lähtökohta laadukkaan opiskelijaohjauksen toteutumiselle,
koska tavoitteiden kautta suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan opiskelijan
osaamisen kehittymistä.
Ohjauskäytännöt työyksikössä
Sairaanhoitajista yli puolet arvioi osaamisensa työyksikön ohjauskäytännöistä
tyydyttävän tasoiseksi tässä tutkimuksessa. Profiili A:n opiskelijaohjaajat arvioivat
osaamisensa hyvätasoiseksi työyksikön käytäntöjen tuntemisen osalta. Myös
aiemmin opiskelijaohjaajat ovat kuvanneet, että ohjauskäytäntöjen ymmärtäminen
on tärkeä osa opiskelijaohjauksessa (Meretoja, ym., 2006). Tämän tutkimuksen
mukaan ohjaajakoulutuksella voitiin vaikuttaa opiskelijaohjausosaamisen osaalueista eniten työyksikön ohjauskäytäntöjen tuntemiseen. Koulutuksen aikana
osallistujien tuli tutustua omien työyksikköjen ohjauskäytäntöihin ja
ohjausprosessiin. Käytäntöjen tunteminen on osa laadukasta harjoittelua
(Jokelainen ym., 2011), joten ne pitäisi opiskella jo heti ohjauksen alkuvaiheessa
ja kaikkien opiskelijaohjaajien tulisi tietää työyksikönsä ohjauskäytännöt. Tämän
tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että aloittelevan opiskelijaohjaajan tulisi
kehittää ensiksi osaamistaan erityisesti työyksikön ohjauskäytäntöjen tuntemisessa.
Taitava kehittäjä -opiskelijaohjaajalla tulisi olla osaamista luoda verkostoja eri
toimijoiden kanssa ja kehittää työyksikön opiskelijaohjauskäytäntöjä opiskelijan
osaamisen kehittämistä tukevaksi.
Reflektiivinen ohjauskeskustelu
Sairaanhoitajien kokemusten mukaan reflektiivinen ohjaussuhde opiskelijan ja
ohjaajan välillä on merkittävää opiskelijaohjauksen onnistumisessa. Opiskelijan ja
ohjaajan välinen kunnioitus luo perustan vastavuoroiselle ohjaussuhteelle ja
ohjauskeskustelulle.
Reflektiivinen
ohjauskeskustelu
muodostui
tässä
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tutkimuksessa opiskelijaohjausosaamisen mittarin neljänneksi osa-alueeksi.
Jokelaisen ym. (2011) mukaan vastavuoroinen ohjauskeskustelu opiskelijan kanssa
mahdollistuu luottamuksellisessa ohjaussuhteessa. Tässä tutkimuksessa valtaosa
sairaanhoitajista arvioi osaamisensa reflektiivisen ohjauskeskustelun osalta
hyväksi. Profiili A:n ja B:n opiskelijaohjaajien reflektiivisen ohjauskeskustelun
osaaminen oli hyvätasoista ja profiili C:n tyydyttävän tasoista, mutta kuitenkin
kaikissa profiileissa reflektiivinen ohjauskeskustelu arvioitiin parhaimmaksi
osaamisen alueeksi. Lähtötasoltaan hyvä osaaminen lienee syynä siihen, miksi
osaaminen ei enää kehittynyt ohjaajakoulutuksen aikana, vaikkakin
ohjaajakoulutuksen käyneet sairaanhoitajat arvioivat osaamisensa paremmaksi
kuin ne, jotka eivät olleet käyneet ohjaajakoulutusta. Myös aiemmissa
tutkimuksissa opiskelijaohjaajat ovat kokeneet, että heillä on hyvät
vuorovaikutustaidot, hyvä suhde opiskelijoihin (Hall-Lord ym., 2013; Dube &
Jooste, 2006) ja he ymmärtävät opiskelijaohjaussuhteen merkityksen opiskelijan
ammatilliselle vastuunotolle (Ford ym., 2013).
Tässä tutkimuksessa
ohjauskeskusteluun käytetyn ajan määrä oli yhteydessä ohjaajan ohjausosaamiseen.
Profiili C:n sairaanhoitajat arvioivat parhaimmaksi osa-alueeksi reflektiivisen
ohjauskeskustelun osaamisensa, vaikka käyttivätkin aikaa reflektiiviseen
ohjauskeskusteluun opiskelijan kanssa vähemmän kuin 10 minuuttia ohjauspäivän
aikana. Vuorovaikutuksellisen ohjaussuhteen merkityksellisyyden ymmärtäminen
näyttäisi lisäävän opiskelijaohjausosaamista kokonaisuudessaan ja siten luovan
pohjaa opiskelijan osaamisen kehittymiselle ja myös opiskelijaohjausosaamisen
rakentumiselle.
Reflektiivisen
ohjauskeskustelun
merkityksen
ymmärtäminen
on
opiskelijaohjaajana kasvamisen perusedellytys ja se tulee ottaa huomioon
opiskelijaohjauskoulutuksessa siten, että kaikille ohjaajilla on tämä käsitys.
Opiskelijaohjausosaamisen kehittymisen myötä ohjaaja kykenee tekemään
johtopäätöksiä ohjauskeskustelujen perusteella opiskelijan oppimisen tukemiseksi
sekä kehittämään turvallista ja sallivaa oppimisympäristöä. Potilaat tarkkailevat
ohjaajan ja opiskelijan välistä vuorovaikutusta (Suikkala ym., 2018), joten myös
potilaiden kokemuksia voitaisiin hyödyntää arvioitaessa ohjaajan reflektiivisen
ohjauskeskustelun osaamista.
Ohjaajan ominaisuudet
Sairaanhoitajat kokivat, että opiskelijaohjaajalla tulee olla ominaisuuksia, jotka
auttavat reflektiivisen ohjaussuhteen luomisessa opiskelijan kanssa.
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Opiskelijaohjaajan
ominaisuudet
muodostivat
viidennen
osa-alueen
opiskelijaohjausosaamisen mittarissa. Aiemmissa tutkimuksissa on myös todettu,
että opiskelijaohjaajan tulisi olla empaattinen (Knisely ym., 2015), kärsivällinen,
hänellä tulisi olla positiivinen asenne (Smedley, 2008) sekä kunnioitus opiskelijoita
kohtaan (Kirsten ym., 2018; Perry ym., 2018; Knisely ym., 2015). Tässä
tutkimuksessa sairaanhoitajista yli puolet arvioi ohjaajan ominaisuutensa
hyvätasoiseksi, mutta profiilien B ja C sairaanhoitajien osaaminen oli tyydyttävän
tasoista. Ohjaajakoulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat arvioivat ohjaajan
ominaisuutensa hyvälle tasolle jo ennen ohjaajakoulutusta, ja ohjaajakoulutuksen
jälkeen arviot paranivat, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Käytännön
kannalta on kuitenkin merkittävää, että ohjaajat osaavat tunnistaa omat
opiskelijaohjaajan ominaisuutensa ja kehittää niitä. Tuloksissa ilmeni, että ne
sairaanhoitajat, jotka olivat osallistuneet ohjaajakoulutukseen, arvioivat ohjaajan
ominaisuutensa paremmiksi kuin ne, jotka eivät olleet osallistuneet koulutukseen.
Aiemmissa
tutkimuksissa
ohjaajakoulutuksella
on
voitu
vaikuttaa
opiskelijaohjaajien käsityksiin ohjaajan roolista, ohjauksen edellytyksistä
(Mårtensson ym., 2016) ja muuttaa ohjausorientaatiota opiskelijalähtöisemmäksi
(Ruuskanen ym., 2018). Tämän tutkimuksen tulokset voivat viitata siihen, että
ohjaajakoulutukseen olivat hakeutuneet ne sairaanhoitajat, jotka olivat
kiinnostuneita opiskelijaohjauksesta ja ohjasivat mielellään opiskelijoita.
Opiskelijaohjaajan ominaisuuksien tunnistaminen tulisi olla lähtökohta
opiskelijaohjaajana toimimiselle. Tunnistamisen jälkeen on mahdollista kehittää
omia ohjaajan ominaisuuksiaan, ja sen jälkeen voidaan kehittää koko
oppimisympäristöä opiskelijan oppimista tukevaksi.
Opiskelijan oppimisprosessin tukeminen
Sairaanhoitajat kokivat, että ohjaajana opiskelijan oppimisprosessia tuetaan
käyttämällä
monipuolisia
opetusmenetelmiä,
luomalla
opiskelijalle
oppimistilanteita ja tukemalla opiskelijaa yhdistämään teoriaa käytäntöön.
Oppimisprosessin tukeminen muodostui kuudenneksi opiskelijaohjausosaamisen
mittarin osa-alueeksi. Tässä tutkimuksessa sairaanhoitajat arvioivat toiseksi
heikoimmaksi osaamisen osa-alueeksi opiskelijan oppimisprosessin tukemisen. Yli
puolet sairaanhoitajista profiloituivat B- tai C-profiiliin; he arvioivat
oppimisprosessin tukemisen osaamisen tyydyttävän tasoiseksi. Tämä on
huomionarvoinen tulos, sillä opiskelijaohjaajat ovat tärkeässä roolissa opiskelijan
oppimisen tukijoina, ja he ovat arvioineet olevansa tärkeimpiä henkilöitä
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opiskelijan oppimisen tukijoina harjoittelun aikana (McIntosh ym., 2014), mutta he
eivät aina tunnista tätä rooliaan (Hanson ym., 2018) ja ovat arvioineet tarvitsevansa
enemmän pedagogista osaamista (Hilli & Melander, 2015). Opiskelijaohjaajat ovat
aiemmin arvioineet osaamisensa heikoksi aktiivisten oppimistilanteiden
mahdollistajina sekä teorian ja käytännön yhdistäjänä (Hall-Lord ym., 2013).
Oppimisprosessin heikkoon osaamisen tasoon saattaa vaikuttaa se, että
sairaanhoitajat ohjaavat opiskelijaa muun työn ohessa, jolloin heidän päätehtävänsä
on potilaiden hoitaminen (Harrison-White & Owens, 2018). Mahdollisesti
sairaanhoitajat eivät kiinnitä huomiota riittävästi opiskelijoiden oppimisprosessin
tukemiseen. Myös tunnistetut haasteet tavoitteellisessa ohjaamisessa ja
arviointiosaamisessa saattavat vaikeuttaa ohjaajaa tunnistamaan ja valitsemaan
opiskelijalle sopivia ohjausmenetelmiä.
Tässä tutkimuksessa ohjaajakoulutuksella voitiin vaikuttaa sairaanhoitajien
osaamiseen
opiskelijan
oppimisprosessin
tukemisen
kehittymisessä.
Koulutuksessa osallistujat perehtyivät oppimisprosessin tukemiseen eri
näkökulmista niin lähipäivinä kuin verkkotehtävissä pohtien omia vahvuuksiaan ja
heikkouksiaan oppimisprosessin eri vaiheiden tukemisessa. Myös aiempien
tutkimusten tulokset antavat tukea sille, että ohjaajakoulutuksella voidaan vaikuttaa
opiskelijaohjaajien kykyyn tukea opiskelijaa harjoittelussa (Ruuskanen ym., 2018;
Wu ym., 2018; Gray & Brown, 2016) ja käsitykseen opiskelijan oppimisprosessista
(Mårtensson ym., 2016). Osaamiskuvauksissa aloittelevan opiskelijaohjaajan
osaaminen kuvataan erilaisten menetelmien ja oppimistilanteiden tunnistamisena
ja selittämisenä, joiden avulla voidaan tukea opiskelijan oppimista. Osaavan
soveltajan osaamisessa painottuu ohjaajan osaaminen ohjata opiskelijaa kriittiseen
ajatteluun ja perustelemaan tekemiään päätöksiä. Taitava kehittäjä osaa soveltaa
tekemiään havaintoja osaksi toimintaa sekä kehittää näitä oppimisympäristössä.
Ohjaajan motivaatio
Sairaanhoitajat kokivat tässä tutkimuksessa, että opiskelijaohjaaja tulee olla itse
motivoitunut ohjaamaan opiskelijoita harjoittelun aikana. Opiskelijaohjaajan
motivaatio muodosti seitsemännen osa-alueen opiskelijaohjausosaamisen
mittarista. Aiemmissa tutkimuksissa on myös todettu, että opiskelijaohjaajan tulisi
olla motivoitunut ohjaamiseen ja hänellä tulisi olla kykyä motivoida oppimaan
(Smedley, 2008). Tässä on kuitenkin vielä kehitettävää, sillä tässä tutkimuksessa
sairaanhoitajista lähes puolet arvioivat motivaationsa tyydyttävälle tasolle. Profiilin
C opiskelijaohjaajat olivat vähiten motivoituneita ohjaamaan opiskelijoita.
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Aiempien tulosten mukaan sairaanhoitajat ovat arvioineet olevansa motivoituneita
opiskelijaohjaukseen (Gidman, McIntosh, Melling & Smith, 2011) ja asenne
opiskelijoita kohtaan on hyvä (muun muassa Hanson ym., 2018; Kamolo ym., 2017;
Moseley & Davies, 2007; Luojus, 2011), mutta myös negatiiviset asenteet
opiskelijoita kohtaan on tunnistettu ja ne ovat usein liittyneet opiskelijoiden myötä
tulevaan lisääntyneeseen työmäärään (Hanson ym., 2018; Kamolo ym., 2017;
Moseley & Davies, 2007).
Ohjaajakoulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat arvioivat motivaationsa
hyvätasoiseksi jo ennen ohjaajakoulutusta, ja ohjaajakoulutuksen jälkeen arviot oli
parantuneet;
muutos
ei
ollut
tilastollisesti
merkitsevä.
Kuitenkin
ohjaajakoulutuksen käyneet sairaanhoitajat arvioivat motivaationsa paremmaksi
kuin ne, jotka eivät olleet käyneet ohjaajakoulutusta. Aikaisemmista tutkimuksista
on saatu viitteitä siitä, että ohjaajakoulutuksella on voitu vaikuttaa
opiskelijaohjaajien positiiviseen asenteeseen opiskelijaohjausta kohtaan (Kamolo
ym., 2017; Russell ym., 2017; Märtenson ym., 2016; Ford ym., 2013; Luojus, 2011).
Tässä tutkimuksessa ohjaajakoulutukseen saattoivat hakeutua sairaanhoitajat, jotka
olivat jo ennestään motivoituneita opiskelijoiden ohjaamiseen, joten sairaanhoitajat,
jotka arvioivat motivaationsa heikoksi, tulisi saada osallistumaan
ohjaajakoulutukseen ja näin ollen päästäisiin vaikuttamaan näiden ohjaajien
motivoitumiseen sekä kehittämään ohjauksen laatua. Opiskelijaohjaajan on todettu
olevan merkittävässä roolissa opiskelijan osaamisen ja ammatillisuuden
kehittymisessä, (Perry ym., 2018; Hilli, ym., 2014a; McIntosh, ym., 2014) ja myös
sitoutumisessa sairaanhoitajan työhön (Järvinen ym., 2018; Flott & Linden, 2016;
Hilli ym., 2014a), joten opiskelijaohjaajien valintaan tulisi kiinnittää erityistä
huomiota ja suosia motivoituneita ohjaajia.
Profiili C:n opiskelijaohjaajien motivaatio todettiin alhaisimmaksi, joten
heidän motivoimisensa opiskelijaohjaukseen olisi tärkeää. Motivaatio on
opiskelijaohjauksen lähtökohta onnistuneeseen opiskelijaohjaukseen. Osaava
soveltaja -opiskelijaohjaaja osaa motivoida opiskelijaa, kun taas taitavalla
kehittäjällä on osaamista kehittää koko oppimisympäristöä opiskelijaa ja
opiskelijaohjaajia motivoivaksi.
Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen
Opiskelijaohjaajan tulee osata tunnistaa opiskelijan osaaminen taso, jotta voi ohjata
opiskelijaa asettamaan realistia osaamistavoitteita harjoittelulle. Opiskelijan
ohjaustarpeen
tunnistaminen
muodostui
kahdeksanneksi
osa-alueeksi
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opiskelijaohjausosaamisen mittarissa. Yksilöllistä oppimista edistää, kun
opiskelijaohjaaja osaa tunnistaa opiskelijan osaamisen tason ja antaa sen mukaisia
tehtäviä (Perry ym. 2018, McSharry & Lathlean, 2017). Sairaanhoitajat arvioivat
hyvätasoiseksi osaamisensa tunnistaa opiskelijan ohjauksen tarpeen, mutta profiili
C:n ohjaajat arvioivat osaamisensa tyydyttäväksi. Myös Mather ym. (2015) ovat
todenneet, että opiskelijaohjaajat eivät aina osaa ottaa huomioon opiskelijan
osaamisen tasoa eikä heillä ole riittävää kykyä tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä
(Mather ym. 2015). Sairaanhoitajat arvioivat kykynsä arvioida opiskelijan
ohjauksen tarvetta hyväksi jo ennen ohjaajakoulutusta ja koulutuksen jälkeen se
kehittyi, mutta muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Kuitenkin
opiskelijaprofiileittain tarkasteltuna ne sairaanhoitajat, jotka olivat suorittaneet
ohjaajakoulutuksen, arvioivat osaamisensa paremmaksi tunnistaa opiskelijan
ohjauksen tarpeen kuin ne, jotka eivät olleet suorittaneet ohjaajakoulutusta.
Opiskelijan ohjaustarpeen tunnistaminen on tärkeää, jotta ohjaaja osaa ohjata
opiskelijaa hänen osaamisensa tason mukaisiin tehtäviin ja yksilölliseen osaamisen
kehittämiseen.
Ohjaustarpeen tunnistaminen ja tavoitteellinen ohjausosaaminen sekä
oppimisprosessin tukemisen osaamisalueet saattavat olla yhteyksissä toisiinsa.
Mikäli ohjaajalla ei ole osaamista tunnistaa opiskelijan ohjauksen tarvetta ja
osaamisen tasoa, se saattaa hankaloittaa opiskelijan osaamisen tason mukaisten
tavoitteiden ohjaamista ja näin ollen saattaa vaikuttaa myös opiskelijalle sopivien
oppimistilanteisiin ohjaamiseen. Osaamiskuvauksissa aloittelevan ohjaajan
opiskelijan osaamisentason tunnistaminen kuvattiin erilaisten menetelmien
tunnistamisena, kun taas osaava soveltaja käyttää erilaisia menetelmiä
osaamisentason tunnistamiseen ja taitava kehittäjä soveltaa tietoa ja toimii sen
mukaisesti.
Kehittävä palaute
Sairaanhoitajien kokemusten mukaan opiskelijaohjausosaamiseen kuuluu
kehittävän palautteen antaminen opiskelijalle ja myös palautteen vastaanottaminen
omasta toiminnasta opiskelijaohjaajana ja ammattilaisena. Kehittävän palautteen
osa-alue selitti 2,1 % mittarin kokonaisvarianssista. Yli puolet vastanneista
sairaanhoitajista arvioi osaamisensa kehittävässä palautteessa tyydyttäväksi.
Opiskelijaohjaajat ovat arvioineet opiskelijaohjauksessa haastavaksi osa-alueeksi
kehittävän palautteen antamisen opiskelijalle (Moseley & Davies, 2007).
Opiskelijat haluaisivat saada ohjaajalta enemmän säännöllistä palautetta (Pitkänen
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ym. 2018). Kun taas Matherin ym. (2015) mukaan opiskelijaohjaajat ovat
arvioineet osaavansa antaa jatkuvaa palautetta opiskelijalle. Opiskelijaohjaajat ovat
toivoneet saavansa palautetta myös omasta ohjauksestaan kehittyäkseen
paremmaksi opiskelijaohjaajaksi (Luojus, 2011).
Tässä tutkimuksessa ohjaajakoulutuksella voitiin vaikuttaa sairaanhoitajien
osaamiseen kehittävän palautteen antamisessa opiskelijalle. Ohjaajakoulutuksessa
kehittävän palautteen antamista harjoiteltiin harjoitustehtävinä ja omia
ominaisuuksia palautteen antajana pohdittiin verkkotehtävänä. Myös aiemmissa
tutkimuksissa ohjaajakoulutusten on havaittu lisäävän osallistujien kykyä antaa
palautetta (Ruuskanen ym., 2018; Mitchell ym., 2018; Kamolo ym., 2017; Luojus,
2011; Clynes & Raftery, 2008). Opiskelijaohjaajien kehittävän palautteen
antamisen kehittyminen on merkittävä asia, sillä sen avulla opiskelija pystyy
korjaamaan mahdollisia vääriä työskentelytapojaan ja kehittämään toimintaansa ja
osaamistaan. Osaamiskuvauksissa aloitteleva ohjaaja osaa tunnistaa ja selittää
palautteen merkityksen opiskelijan osaamisen kehittymiseen, kun taas osaava
soveltaja osaa jo toimia palautetilanteissa ottamalla huomioon opiskelijan
yksilöllisyyden.
Taitava
kehittäjä
osaa
toimia
myös
yllättävissä
opiskelijaohjauksen tilanteissa ja ottaa huomion opiskelija kokonaisvaltaisesti.
Opiskelijoilta kerätään systemaattisesti palautetta ohjaussuhteen toimivuudesta
(muun muassa Pitkänen, 2018; Saarikoski, 2002), mutta heiltä voitaisiin kerätä
palautetta myös ohjaajan ohjausosaamisesta ja ammatillisesta osaamisesta. Myös
potilailta voitaisiin pyytää palautetta opiskelijan toiminnasta ja sen kehittymisestä
(Suikkala ym., 2018).
Toimintatavat opiskelijan kanssa
Tässä tutkimuksessa tuli esille, että opiskelijaohjaajien tulee osata tehdä yhteistyötä
opettajien, kollegoiden ja moniammatillisen tiimin kanssa. Yhteistyötä opettajien
kanssa toivottiin muun muassa haasteellisissa opiskelijaohjaustilanteissa. Myös
aiempien tutkimusten mukaan opettajien tukea tarvitaan erityisesti haasteellisissa
opiskelijaohjaustilanteissa (Juntunen ym., 2016; Mather ym., 2015) ja opiskelijan
osaamisen arvioinnissa (Tiainen, 2017; Helminen, ym., 2016; Luojus, 2011).
Toimintatavat opiskelijan kanssa muodostivat kymmenennen osaamisen osaalueen
opiskelijaohjausosaamisen
mittarissa.
Sairaanhoitajat
arvioivat
toimintatavat opiskelijoiden kanssa yleisesti hyvätasoiseksi, mutta kuitenkin joka
kolmas arvioi osaamisensa tyydyttäväksi. Opiskelijaohjaajaprofiileihin B ja C
kuuluvat sairaanhoitajat arvioivat osaamisen tyydyttävän tasoiseksi. Myös
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aiemmissa tutkimuksissa on tullut esille, että opiskelijaohjaajat ovat arvioineet
osaamisensa toimintatavoissa tyydyttäväksi (Kälkäjä ym., 2016), ja heillä on ollut
haasteita tunnistaa tai ratkaista haasteellisia opiskelijaohjaustilanteita (Mather ym.,
2015).
Tämän tutkimuksen mukaan opiskelijaohjaajakoulutuksen avulla voidaan
vaikuttaa sairaanhoitajien osaamiseen toimintatavoissa opiskelijan kanssa. Tämä
on merkittävä tulos, sillä toimintatapojen tunteminen ja niistä sopiminen yhdessä
opiskelijan
kanssa
saattavat
luoda
perustan
onnistuneelle
opiskelijaohjauskokemukselle ja ennaltaehkäistä haasteellisia tilanteita harjoittelun
aikana. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun alussa oleva kattava perehdytys, jossa
käydään työyhteisön pelisäännöt, opiskelijan ja ohjaajan vastuut sekä
velvollisuudet, saattaa edistää ja tukea opiskelijan oppimisprosessia harjoittelun
aikana. Opiskelijan ja myös ohjaajan tulee tietää, että miten heidän tulee toimia
mahdollisia epäkohtia kohdatessaan, jotta mahdollisiin haasteellisiin tilanteisiin
voidaan puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aloittelevan
opiskelijaohjaajan osaamiskuvauksessa painottuu kykyyn ottaa yhteyttä opettajaan,
kun taas taitavan kehittäjän odotetaan osaavan luoda verkostoja eri toimijoiden
kanssa, jotka tukevat opiskelijan oppimista.
6.2

Tutkimuksen luotettavuus

6.2.1 Järjestelmällisen katsauksen luotettavuus
Tämän järjestelmällisen katsauksen kaikissa vaiheissa käytettiin JBI-ohjeistusta
(2014) järjestelmällisen katsauksen laadinnasta. Katsauksen aineiston hankinnan
luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä lisää se, että siinä noudatettiin aiemmin laaditun
protokollan (Tuomikoski & Kääriäinen 2016) mukaista hakustrategiaa, jossa oli
tarkasti määritetty hakusanat ja mukaanotto- sekä poissulkukriteerit yhteistyössä
informaatikon kanssa. Julkaisuharhaa vältettiin käyttämällä haussa seitsemää
tietokantaa ja haettiin myös ns. harmaata kirjallisuutta (Aromataris & Pearson,
2014), tosin hakukriteereitä täyttäviä harmaata kirjallisuutta ei löytynyt. Lisäksi
hakuun hyväksyttiin suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset julkaisut, jolla pyrittiin
vähentämään kieliharhaa. Kuitenkin aineiston ulkopuolelle jäi kaksi
espanjankielistä artikkelia, jolloin myös tärkeitä tuloksia on voinut jäädä
huomioimatta. Lisäksi 15 alkuperäistutkimuksen aineisto oli kerätty muulla kielellä
kuin englanti, ja näistä 13 alkuperäistutkimuksen aineisto oli käännetty muusta
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kielestä englanniksi sekä yksi alkuperäistutkimus oli raportoitu suomeksi (Meretoja
ym., 2006) sekä yksi alkuperäistutkimus ruotsiksi (Bengtssons ym., 2011).
Alkuperäisartikkelissa aineiston kääntäminen englanninkielelle on saattanut
kadottaa jotain merkityksiä vastaajan ja tutkijan välillä.
Haun tulos oli kaiken kaikkiaan erittäin kattava ja tuotti runsaan määrän
alkuperäistutkimuksia. Haun ja alkuperäistutkimusten menetelmällisen laadun
kriittisen arvioinnin toteutti kaksi tutkijaa itsenäisesti ja erimielisyyksistä
keskusteltiin, millä pyrittiin vähentämään subjektiivista valikoitumisharhaa.
Katsaukseen hyväksyttiin ne alkuperäistutkimukset, jotka täyttivät 60 %
laadullisen tutkimuksen tarkistuslistan kriteereistä. (JBI, 2014.) Kaikki valitut
tutkimusartikkelit olivat laadultaan hyviä. Katsauksen luotettavuutta lisää se, että
tutkija luki useita kertoja alkuperäistutkimusten löydöksiä. Tulosten
yhdistämisessä sekä synteesissä käytettiin apuna JBI-QARI-ohjelman
standardisoitua tiedon uuttamismenetelmää (JBI, 2014). Uuttamisvaiheen harhaa
olisi voitu vähentää, jos useampi tutkija olisi poiminut tiedot
alkuperäistutkimuksista (Aromataris & Pearson, 2014). Tutkimustulosten
yhdistämisessä kaksi tutkijaa yhdisti tulokset ensin saman tyyppisiin kategorioihin,
ja tämän jälkeen he muodostivat niistä pääkategorioita kuvaamaan opiskelijoiden
ohjaukseen tarvittavaa opiskelijaohjausosaamista.
Tutkimustuloksia raportoidessa on käytetty CONQual -taulukkoa, jonka
avulla arvioitiin tulosten näytönastetta (Munn ym. 2014). Lisäksi raportoinnissa on
pyritty välttämään julkaisuharjaa ja se on huomioitu niin, että
kirjallisuuskatsauksiin sisällytettyihin alkuperäistutkimuksiin ei ole viitattu
uudestaan, jos tutkimus on jo mukana katsauksessa (Higgins & Green, 2011).
Järjestelmällisen katsauksen raportoinnissa käytettiin PRISMA:n tarkistuslistaa
(Moher, Liberati, Tetzlaff & The PRISMA Group, 2009).
6.2.2 Poikkileikkaustutkimuksen luotettavuus
Sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamista
tarkasteltiin
poikkileikkaustutkimuksena kaikista Suomen viidestä yliopistollisessa sairaalassa
työskenteleviltä sairaanhoitajilta, joilla oli kokemusta opiskelijoiden ohjauksesta.
Mittarina oli Opiskelijaohjausosaaminen –mittari, jonka sisältö- ja
rakennevaliditeetti sekä sisäinen johdonmukaisuus todettiin hyväksi tässä
tutkimuksessa. Myös aikaisemmissa tutkimuksissa mittarin sisäinen
johdonmukaisuus on todettu hyväksi (Ruuskanen ym., 2018, Kälkäjä ym., 2016,
Karjalainen ym., 2015). Sisäistä johdonmukaisuutta tarkasteltiin Cronbachin
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alpha-arvojen avulla, jotka vaihtelivat summamuuttujittain 0,76:n ja 0,90:n välillä.
Alpha-arvoja voidaan pitää hyväksyttävinä, sillä ne ovat yli 0,70 (Streiner &
Norman, 2014, DeVellis, 2012). Mittarissa selkeästi vahvin osa-alue oli
opiskelijalähtöinen arviointi, jonka selitysosuus oli 32 % koko mittarista.
Tavoitteellinen ohjauksen osa-alueen selitysosuus 6 % oli toiseksi suurin mittarin
kaikkien muuttujien varianssista ja kolmanneksi suurin oli ohjauskäytännöt
työyksikössä osa-alueella 5 %:n selitysosuudella. Mittarissa on vielä osa-alueita
(oppimisprosessin tukeminen, ohjaajan motivaatio, opiskelijan ohjaustarpeen
tunnistaminen ja kehittävä palaute), joiden selitysosuuslatautuminen jää alle 3%:in,
joten tältä osin mittaria tulisi vielä kehittää (DeVellis, 2012). Lisäksi on
huomioitava, että tutkimus edustaa sairaanhoitajien subjektiivisia arviointeja
omasta opiskelijaohjausosaamistaan, joka saattaa vaikuttaa tuloksiin (Aura,
Paakkonen, Metsavainio, Saano, Selander ym., 2017; Kajander-Unkuri, LeinoKilpi, Katajisto, Meretoja & Räisänen, 2016).
Voima-analyysi laskettiin aiempien tutkimusten (Kälkäjä ym. 2016,
Karjalainen ym. 2015) perusteella, jotta saatiin todettua riittävä otoskoko. Lisäksi
otoskoon (n=576) todettiin olevan riittävä faktorianalyysin toteuttamiselle, koska
se oli suurempi kuin muuttujien lukumäärä kerrottuna viidellä (Pett ym., 2003).
Aineiston keruumenetelmää valittaessa otettiin huomioon, että sähköisellä
lomakkeella kerätyssä aineistossa vastausprosentti saattaa jäädä alle 30 %:n ja se
huomioitiin otoskoon määrittämisessä. Aineiston koko oli riittävä tilastollisten
analyysin tekemiseen. Osallistujia pyrittiin rekrytoimaan tutkimukseen
uusintakyselyjen avulla, mutta se ei ollut kovin tehokas keino.
Tutkimuksen ulkoisella validiteetilla kuvataan sitä, kuinka hyvin tulokset ovat
sovellettavissa toiseen kohdejoukkoon. Yleistettävyyttä lisää se, että aineisto
kerättiin maantieteellisesti kaikista Suomen yliopistosairaaloista työskenteleviltä
sairaanhoitajilta, mutta heikentää alhainen vastausprosentti (17,2 %). Kysely
lähetettiin 3550 sairaanhoitajalle. Suuren otoskoon vuoksi aineisto kerättiin
sähköisesti. Tutkimuksen otos edustaa neljännestä kaikista Suomessa
yliopistosairaaloissa työskentelevistä sairaanhoitajista (N=13 342), joten tuloksia
voidaan yleistää koskemaan Suomessa työskenteleviin sairaanhoitajiin. Lisäksi
tutkimukseen osallistuneiden sairaanhoitajien taustatiedot, kuten sukupuoli,
työkokemus ja ikä vastaavat hyvin Suomessa työskenteleviä sairaanhoitajia
(Ailasmaa, 2014). Alhaiseen vastausprosenttiin saattaa vaikuttaa se, että kysely
toteutettiin sähköisenä ja osallistujilla ei ollut aikaa vastata siihen. Tutkimuksessa
ja raportoinnissa käytettiin poikkileikkaustutkimuksen (STROBE) tarkistuslistaa
(von Elm, Altman, Egger, Pocock, Gøtzsche ym., 2008).
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6.2.3 Kvasikokeellisen tutkimuksen luotettavuus
Opiskelijaohjaajakoulutuksen vaikutusta sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamiseen tarkasteltiin ennen ja jälkeen ohjaajakoulutuksen opiskelijaohjausosaamisen mittarilla, jota käytettiin myös poikkileikkaustutkimuksessa (kts.
kappale 6.2.3). Kaikki ohjaajakoulutukseen osallistuvat sairaanhoitajat
osallistuivat tutkimukseen. Tutkimukseen valikoituneet sairaanhoitajat saattoivat
olla keskimääräistä motivoituneempia opiskelijaohjaukseen. Tutkimuksen luotettavuutta olisi saattanut lisätä, jos osallistujat olisi valittu satunnaisotannalla. Tässä
osaamisen muutokseen tähtäävässä interventiossa ei ollut mahdollista sokkouttaa
osallistujia eikä ottaa kontrolliryhmää, joten päädyttiin kvasikokeellisen
tutkimusasetelmaan ilman kontrolliryhmää. Tutkimukseen osallistuneista 80 %
vastasi myös koulutuksen jälkeen kyselyyn. Tutkimukseen osallistuneet ovat
voineet keskustella kokemuksistaan työyksikössä, mikä on saattanut vaikuttaa
tuloksiin. Tutkimuksen osallistuneiden ja siitä poisjääneiden taustatietoja
tarkasteltiin ja todettiin, että ne olivat samankaltaiset, joten aineistoa voidaan pitää
luotettavana (Tufanaru, Munn, Aromataris, Campbell & Hopp, 2017). Lisäksi
kuvattiin ja analysoitiin seurannan aikana ryhmien väliset erot. Tulokset mitattiin
samalla tavalla ja samalla mittarilla ennen ja jälkeen koulutuksen. Lisäksi
osaamisen mittaamisessa käytettiin luotettavaksi todettua mittaria (Osajulkaisu II.)
Aineisto kerättiin vuosina 2012 - 2017 kahdeksasta eri koulutustilaisuudesta.
Koulutukset olivat samansisältöisiä, mutta kouluttajat saattoivat vaihdella.
Aineiston keruun aikana koulutusta kehitettiin osallistujilta saadun palautteen
perusteella sen käytettävyyden lisäämiseksi. Ohjaajakoulutuksen opetustapahtumien opetusmenetelmät ja verkossa suoritettavat tehtävät saattoivat
vaihdella kouluttajien mukaan, mutta koulutuksen tavoitteet ja rakenne eivät
muuttuneet aineiston keruun aikana. Useamman kerran koulutuksiin
osallistuneiden kouluttajien osaaminen ja motivaatio saattoivat kehittyä
koulutusten järjestämisen aikana. Tilastollista eroa ei todettu kuitenkaan olevan eri
koulutuskertojen välillä. Merkittävänä voidaan pitää sitä, että koulutusintervention
todettiin olevan toimiva ja testattavissa oleva käytännön työelämässä.
Tutkimuksessa ja sen raportoinnissa käytettiin TREND-tarkistuslistaa, joka on
kehitetty kvasikokeelliselle tutkimusasetelmalle (Des Jarlais ym., 2004) ja
intervention kuvaamisessa käytettiin TIDIeR-tarkistuslistaa (Hoffmann, Glasziou,,
Boutron, Milne, Perera ym., 2014).
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6.2.4 Eettisyys ja tietosuoja
Kaikissa tutkimuksen vaiheissa noudatettiin tutkimuseettisiä periaatteita
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012; Parahoo, 2006; Pietarinen, 2002) ja
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 tietosuojasta sekä
tietosuojalakia (1050/2018). Tutkimukselle saatiin tutkimusluvat kaikista
yliopistosairaaloista. Tutkimusaihe ei kosketa arkaluontoisia asioita, joten on
perusteltua olettaa, ettei aineistonkeruusta aiheutunut tutkimukseen osallistujille
vahinkoa. Kvasikokeellisen tutkimuksen aineiston säilyttämiselle laadittiin
rekisteriseloste sen hetkisen henkilölain (1999/523) mukaisesti.
Poikkileikkaustutkimuksessa jokainen tutkimukseen osallistunut organisaatio
keräsi aineiston sähköisesti. Kvasikokeellisessa tutkimuksessa tutkimusryhmän
jäsen keräsi aineiston ennen ja jälkeen ohjaajakoulutuksen, ja osallistujat koodattiin
ennen aineiston analysointia. Tutkimukseen osallistujille tiedotettiin kirjallisesti
tutkimuksen vapaaehtoisuudesta, luottamuksellisuudesta ja anonymiteetin
suojaamisesta. Lisäksi heille kerrottiin mahdollisuudesta vetäytyä tutkimuksesta
halutessaan, milloin vain. Tässä tutkimuksessa tutkittavien anonymiteetti turvattiin.
Osallistujat saivat tietoa tutkimuksesta ja tutkijan yhteystiedot, jolloin he saivat
lisätietoa tutkimuksesta halutessaan. Henkilötiedoista kerättiin vain tutkimuksen
kannalta tarpeellinen tieto. Poikkileikkaustutkimukseen kyselyyn vastaaminen
tulkittiin suostumukseksi tutkimukseen osallistumisesta. Kvasikokeelliseen
tutkimukseen osallistuneet antoivat kirjallisen suostumuksen tutkimukseen
osallistumisesta. Aineisto säilytettiin salasanan takana olevassa tiedostossa ja
kyselylomakkeet sekä suostumuslomake tutkimukseen lukollisessa kaapissa.
Aineisto analysoitiin huolellisesti, eikä osallistujat olleet tunnistettavissa
aineistoa analysoitaessa. Kaikki tutkimusprosessin vaiheet raportoitiin avoimesti ja
rehellisesti. Kerätty aineisto oli vain tutkimusryhmän käytössä ja tutkija sitoutui
sen luottamukselliseen käyttöön. Tutkimuksen etenemisessä ja raportoinnissa
noudatettiin hyvää tieteellistä toimintatapaa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta,
2012.)
Tieteellisen tutkimuksen eettisiin perusteisiin kuuluu, että tutkija on tietoinen
omasta roolistaan suhteessa tutkittavaan aiheeseen (Tutkimuseettinen
neuvottelukunta 2012). Tutkija toimi ohjaajakoulutuksen suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa
koulutuksen
järjestävässä
sairaanhoitopiirissä
opiskelijaohjauksen asiantuntijatehtävässä, ja hän osallistui ohjaajakoulutuksen
suunnitteluun, kehittämiseen ja osittain myös toteuttamiseen. Tutkija tiedosti oman
roolinsa tutkijana ja pyrki kaikin puolin suhtautumaan objektiivisesti jokaisessa
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tutkimuksen vaiheessa. Tutkimuksen luonteen vuoksi tutkimukselle ei haettu
eettisen toimikunnan lausuntoa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012.)
Tutkimustulokset on raportoitu avoimesti tieteellisissä vertaisarvioiduissa
julkaisuissa ja käytetyt lähteet on merkitty huolellisesti. Yhteenveto-osassa
julkaistuista osajulkaisuista on pyydetty kustantamoilta julkaisulupa.
6.3

Tutkimuksen merkitys

Yhteiskunnallinen merkitys
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää opiskelijaohjauksen järjestämisen
kehittämisessä ja opiskelijoiden ohjaamisen laadun varmistamisessa. Tulokset
vahvistivat näyttöä siitä, että ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa
opiskelijoiden ohjaaja on merkittävässä asemassa opiskelijoiden osaamisen
kehittymisessä, joten opiskelijoiden ohjaukseen tulee olla riittävät resurssit ja
opiskelijoita ohjaavilla henkilöillä tulee olla riittävä osaaminen ohjata opiskelijoita
sekä osaamista tulee jatkuvasti kehittää. Laadukkaalla opiskelijaohjauksella
saatetaan vaikuttaa myös siihen, millaisia sairaanhoitajia valmistuu ja miten he
pysyvät ammatissaan. Opiskelijaohjauksen laadun varmistamiseksi tarvitaan
laatuvaatimukset ja –kriteerit sekä organisaation ulkopuolista auditointia.
Merkitys tieteelle
Tässä tutkimuksessa arvioitiin opiskelijaohjausosaamisen mittarin luotettavuutta,
jonka avulla voidaan arvioida opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausosaamisen tasoa.
Mittari perustui huolellisesti laadittuun järjestelmälliseen katsaukseen. Aiemmin ei
ole ollut opiskelijaohjausosaamisen mittaria, joka arvioisi opiskelijaohjaajan
opiskelijaohjausosaamista näin laajasti ja jonka luotettavuus olisi testattu. Tämän
tutkimusten
tulosten
mukaan
mittarin
osa-alueet
selittävät
hyvin
opiskelijalähtöisen
arvioinnin,
tavoitteellisen
ohjauksen,
työyksikön
ohjauskäytäntöjen, reflektiivisen ohjauskeskustelun ja ohjaajan ominaisuuksien
osa-alueilta, mutta oppimisprosessin tukemisen, ohjaajan motivaation, opiskelijan
ohjaustarpeen tunnistamisen ja kehittävän palautteen osa-alueiden osalta mittaria
tulisi
vielä
kehittää
suurempien
selitysosuuksien
saamiseksi.
Opiskelijaohjausosaamisen mittarin soveltuvuutta eri kohderyhmille ja eri
toimintaympäristöihin tulisi vielä testata.
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Tässä tutkimuksessa tuotettiin uudenlaista profilointitietoa jatkotutkimuksiin
ja sovellettavaksi opiskelijaohjaajien osaamisen kehittämiseen. Profiilit antavat
viitteitä myös siitä, että opiskelijaohjausosaamisen mittaria voisi jatkossa kehittää
siten, että mittarin 4-portainen likert-asteikko (täysin samaa mieltä - täysin eri
mieltä) muutettaisiin 5-portaiseksi osaamisen tason mukaisesti. Osaamisen taso 1
kuvaisi aloittelijaa, joka osaa perusasiat ja kokemusta on vähän, taso 2 osaajaa, joka
osaa soveltaa perusasioita ja kokemusta jonkin verran. Taso 3 kuvaisi taitavaa
osaaja, jonka osaaminen on rutiininomaista ja hänellä on kokemusta aihealueesta,
taso 4 taitavaa, joka osaa taitavasti soveltaa aihetta ja hänellä on kokemusta
aihealueesta sekä osaa kehittä aihealuetta. Taso 5 kuvaisi taitavaa kehittäjää, jonka
osaaminen on erittäin syvällistä; hän osaa kehittää ja soveltaa aihetta eri tilanteissa
sekä kouluttaa muita aiheesta ja omaa laaja-alaista kokemusta aiheesta.
Tässä tutkimuksessa tiivistettiin näyttöä sairaanhoitajien kokemuksista
opiskelijaohjausosaamisesta järjestelmällisen katsauksen avulla. Lisäksi tässä
tutkimuksessa
vahvistettiin
näyttöä
siitä,
että
ohjaajakoulutus
ja
ohjauskeskusteluun käytetty aika selittävät ohjausosaamista. Tutkimuksessa saatiin
myös viitteitä siitä, että mitkään muut taustatekijät eivät vaikuta sairaanhoitajan
opiskelijaohjausosaamiseen.
Merkitys koulutuksen kehittämiselle
Tämän
tutkimuksen
mukaan
Suomessa
yliopistollisissa
sairaaloissa
työskentelevistä sairaanhoitajista, jotka toimivat opiskelijaohjaajina, 39 % on
suorittanut ohjaajakoulutuksen. Tämä tulos saattaa olla positiivinen arvio siitä, että
tähän tutkimukseen osallistuivat jo ennestään motivoituneet ja kouluttautuneet
henkilöt. Opiskelijaohjaajat arvioivat opiskelijaohjausosaamisensa pääosin hyvälle
tasolle, mutta erityisesti kehittämistä on opiskelijaohjaajien arviointiosaamisessa ja
opiskelijan ohjausprosessin tukemisessa. Tässä tutkimuksessa todettiin, että
ohjaajakoulutuksella on vaikutuksia opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausosaamiseen ja erityisesti sen avulla voidaan vaikuttaa opiskelijalähtöiseen
arviointiosaamiseen ja työyksikön käytäntöjen osaamiseen.
Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää täydennyskoulutuksessa
kehitettäessä ohjaajakoulutusta. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä
opiskelijaohjausosaamisen mittarin osaamispisteytystä siten, että osallistujan
osaamisen taso voidaan tunnistaa ennen ohjaajakoulutusta ja osallistuja ohjautuu
hänen
osaamisen
tasonsa
mukaiseen
koulutukseen.
Eri
tasoiset
opiskelijaohjaajakoulutukset
voidaan
rakentaa
esimerkiksi
verkko91

oppimisympäristöön
osaamiskuvausten
perusteella.
(Taulukko
15.)
Ohjaajakoulutukseen ja osaamiskuvauksiin voidaan lisätä myös kansainvälisten
opiskelijoiden ohjaamiseen tarvittavat osaamisen kuvaukset (Oikarainen ym., 2018;
Mikkonen, Elo, Miettunen, Saarikoski & Kääriäinen, 2017). Opiskelijaohjaajien
osaamiskuvauksia
olisi
jatkossa
hyvä
testata
käyttäen
apuna
asiantuntijamenetelmiä (Metsämuuronen, 2009). Ohjaajakoulutuksen tasot voidaan
jakaa kolmeen tasoon, jolloin ensimmäisellä tasolla motivoidaan osallistujaa
opiskelijaohjaukseen, läpikäydään opiskelijaohjauksen käytännöt työyksikössä ja
toimitavat opiskelijan kanssa sekä syvennytään opiskelijaohjaajan rooliin
luotettavan, vastavuoroisen ja sallivan oppimisympäristön luomisessa.
Ohjaajakoulutuksen toisella tasolla syvennytään opiskelijan yksilöllisen
ohjaustarpeen tunnistamiseen, tavoitteelliseen opiskelijaohjaukseen, opiskelijan
oppimisprosessin tukemiseen ja kokonaisvaltaisen hoitotyön ohjaamiseen sekä
kehittävän palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen. Ohjaajakoulutuksen
kolmannella tasolla syvennytään opiskelijalähtöisen arviointiosaamiseen sekä
opiskelijaohjauskäytäntöjen ja toimintatapojen kehittämiseen.
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös hoitotyön opettajien
täydennyskoulutuksessa.
Lisäksi
tuloksia
voidaan
hyödyntää
sairaanhoitajaopiskelijoiden
opiskelijaohjausosaamisen
kehittämisessä
jo
opintojen aikana. Opiskelijaohjauksen käytäntöjen tulee olla niin opettajien kuin
opiskelijoidenkin tiedossa ja niiden selkeyttäminen auttaa opiskelijaa
oppimisprosessissa.
Merkitys käytännön hoitotyölle ja opiskelijaohjaukselle
Tämä tutkimus osoitti, että opiskelijaohjaajina toimivat sairaanhoitajat tarvitsevat
tukea
ja
koulutusta
opiskelijaohjausosaamiseen.
Sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamisen kehittämisellä voidaan vaikuttaa sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemuksiin ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, heidän
suhtautumiseensa sairaanhoitajan ammattiin ja kokonaisvaltaisen hoitotyön
osaamiseen. Sairaanhoitajaohjaajien opiskelijaohjausosaamisen kehittämisen
myötä sairaanhoitajaopiskelijat saavat parempaa ohjausta ammattitaitoa edistävän
harjoittelun aikana, jolloin heidän osaamisensa hoitotyössä kehittyy ja sen myötä
potilasturvallisuus paranee sekä potilaat saavat parempaa hoitoa. Tämä tutkimus
antoi viitteitä siitä, että opiskelijaohjaajan tehtävissä tulisi toimia motivoituneita,
omaehtoisesti tehtävään hakeutuneita ja ohjaajakoulutuksen suorittaneita
sairaanhoitajia.
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Tämän tutkimuksen avulla arvioitiin sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamisen tasoa, joka vahvisti aikaisempaa tietoa opiskelijaohjaajien tarpeesta
saada tukea erityisesti opiskelijoiden osaamisen arvioinnista harjoittelun aikana.
Tässä tutkimuksessa luotiin täysin uudet profiilit opiskelijaohjaajille ja löydettiin
niitä selittäviä tekijöitä. Tämä tutkimus vahvistaa aikaisempaa näyttöä
opiskelijaohjauskoulutuksen vaikutuksista opiskelijaohjaajan opiskelijaohjausosaamiseen ja opiskelijan kanssa käydyn suunnitelmallisen ohjauskeskustelun
merkityksestä.
Tässä tutkimuksessa laadittiin opiskelijaohjaukselle osaamiskuvaukset
kolmelle erilaisella opiskelijaohjaajalle; aloittelevalle, osaavalla soveltajalle ja
taitavalle kehittäjälle huomioiden opiskelijaohjauksen osaamisalueet (Taulukko
15). Osaamiskuvauksessa aloittelevan opiskelijaohjaajan osaaminen painottuu eri
osaamisalueiden muistamiseen ja ymmärtämiseen. Osaava soveltajaopiskelijaohjaajan osaamisessa tieto, taito ja asenteet ovat siirtyneet jo osaksi
toimintaa, joten siinä painottuvat taito soveltaa ja analysoida. Taitava kehittäjä opiskelijaohjaajan osaamisessa näkyvät uuden luominen, kriittinen arviointi,
innovatiivisuus ja kehittäminen opiskelijaohjauksessa. (Anderson ym., 2011.)
Osaamiskuvauksia voidaan hyödyntää sairaanhoitajien osaamisen johtamisessa ja
opiskelijaohjaajien osaamisen tason tunnistamisessa sekä ohjaajakoulutuksen
kehittämisessä. Osaamiskuvausten avulla voidaan organisaatiossa esittää, että
millaista osaamista opiskelijaohjaajan tehtävässä vaaditaan ja täten ohjata
henkilöitä osaamisen tason mukaisesti oikeisiin tehtäviin. Tämä tutkimus vahvisti
ajatusta siitä, että opiskelijoiden ohjaamisen käsitteen sijasta voisi käyttää käsitettä
opiskelijoiden osaamisen ohjaaminen. Tällöin käsite kuvaisi toimintaa, jota
opiskelijan ohjauksessa tavoitellaan, ohjaamista kohti ammatillista osaamista.
Lisäksi tämän tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa myös muissa ohjaussuhteissa,
kuten esimerkiksi uuden työntekijän ja perehdyttäjän välisessä ohjaussuhteessa.
6.4

Jatkotutkimushaasteet

Tämän tutkimuksen tulosten pohjalta esitetään seuraavat jatkotutkimushaasteet:
1.

2.

Opiskelijaohjausosaamisen mittarin kehittäminen ja testaaminen erityisesti
oppimisprosessin tukemisen, ohjaajan motivaation, opiskelijan ohjaustarpeen
tunnistamisen ja kehittävän palautteen osa-alueiden osalta.
Opiskelijaohjaajien profiileiden selvittäminen eri kohderyhmillä ja sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintaympäristöissä.
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3.
4.
5.
6.
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Opiskelijaohjauksen osaamiskuvauksiin perustuvan koulutusintervention
vaikutusten arviointi ohjausosaamiseen ja kustannuksiin.
Eri opiskelijaohjaajaprofiilien yhteys opiskelijan osaamisen kehittymiseen
ammattitaitoa edistävän harjoittelun aikana.
Tiedon tiivistäminen opiskelijaohjausosaamisen osa-alueista opiskelijoiden ja
opettajien näkökulmista.
Opiskelijaohjaajien opiskelijaohjausosaamisen arviointi opiskelijoiden
näkökulmasta.

7

Johtopäätökset ja suositukset käytäntöön

Tämän tutkimuksen johtopäätöksissä ja suosituksissa käytäntöön käytettiin
mukaillen näytönasteen määrittelyä (Siltanen, Heikkilä, Parisod, Tuomisto,
Tuomikoski ym., 2019; Schünemann, Brożek, Guyatt & Oxman, 2013 ja Käypä
hoito 2016 a-b).
Näytönasteen määrittäminen
Näytönastetta käytetään kuvaamaan, kuinka vahvaa tutkimusnäyttöä
suosituslauseen laatimiseen on löydetty. Näytönastetta laadittaessa otetaan
huomioon
alkuperäistutkimusten
tutkimusasetelma
(näytön
vahvuus),
tutkimustulosten laatu, tutkimustulosten yhteneväisyys tai epäyhteneväisyys sekä
sovellettavuutta. Vahva näytönaste (A) sisältää tutkimuksia, joissa on käytetty
tutkittavan aiheen suhteen parasta tutkimusasetelmaa ja siinä on vähintään kaksi
tasokasta tutkimusta, joiden tulokset ovat samansuuntaiset. Kohtalaisessa
näytönasteessa (B) tutkimuksissa on käytetty tutkittavan aiheen suhteen parasta
saavutettavaa tutkimusasetelmaa ja tasokkaita tutkimuksia on vain yksi.
Kohtalaisen näytönasteen voi määrittää myös, jos tasokkaita tutkimuksia on useita,
mutta tuloksissa on vähäistä ristiriitaa. Myös kelvolliset tutkimukset, joissa ei ole
systemaattista virhettä ja tulokset ovat samansuuntaisia, voivat saada kohtalaisen
näytön asteen määritelmän. Heikko näytönaste (C) määräytyy, jos tutkimukset ovat
tasokkaita, tutkittavan aiheen suhteen parasta tutkimusasetelmaa käyttäviä
tutkimuksia on useita, mutta tuloksissa on merkittävää ristiriitaa. Myös yksi
kelvollinen kontrolloitu tutkimus, jonka tulos voidaan yleistää kohdeväestöön,
voidaan määrittää heikoksi näytönasteeksi. Hyvin heikko (D) näytönaste
määräytyy, jos tutkimukset ovat menetelmällisesti heikkoja. Suosituslausetta
käytäntöön muodostettaessa käytetään eri sanamuotoja. Vahvan näytönasteen (A)
suosituslauseessa voidaan käyttää sanamuotoja; on, ei ole, vaikuttaa tai ei vaikuta,
kun taas kohtalaisen näytönasteen (B) suosituslauseessa sanamuotoja voivat olla
muun muassa ilmeisesti on, ilmeisesti ei ole, ilmeisesti lisää, ilmeisesti ei lisää.
Heikon näytönasteen suosituslauseien sanamuodot voivat olla; lienee, saattaa
lisätä, saattaa vähentää, ei liene vaikutusta, kun taas hyvin heikon näytönasteessa
käytetään sanamuotojen saattaa lisätä ja saattaa vähentää, mutta luotettava näyttö
puuttuu. (Siltanen ym., 2019; Schünemann ym. 2013 ja Käypä hoito 2016 a-b.)
Tulosten perusteella esitetään seuraavat johtopäätökset ja suositukset käytäntöön:
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Sairaanhoitajat tarvitsevat laaja-alaista osaamista opiskelijoiden ohjaamiseen
seuraavissa asioissa: 1) sallivan oppimisympäristön luomisessa, 2)
opiskelijaohjaajan ominaisuuksissa 3) opiskelijan osaamisen tunnistamisessa
ja tavoitteiden asettamisessa 4) kokonaisvaltaisen hoitotyön ymmärtämisessä,
5) opiskelijan oppimisprosessin tukemisessa, 6) palautteen antamisessa ja
vastaanottamisessa, 7) opiskelijalähtöisessä arvioinnissa ja 8) yhteistyössä
sidosryhmien
kanssa.
Suositellaan
opiskelijaohjaajina
toimivien
sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamisen
kehittämistä
osa-alueiden
mukaisesti (Näytönaste B).
Opiskelijaohjausosaamisen mittarin rakennevaliditeetin ja sisäinen
johdonmukaisuuden todettiin olevan hyvät. Suositellaan arvioimaan ohjaajina
toimivien
sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamista
mittarin
opiskelijalähtöisen arvioinnin, tavoitteellisen ohjauksen, työyksikön
ohjauskäytäntöjen,
reflektiivisen
ohjauskeskustelun
ja
ohjaajan
ominaisuuksien osa-alueilla ja sen mukaisesti kehittämään ohjaajien osaamista
(Näytönaste C). Suositellaan kuitenkin kehittämään mittaria oppimisprosessin
tukemisen, ohjaajan motivaation, opiskelijan ohjaustarpeen tunnistamisen ja
kehittävän palautteen osa-alueiden osalta suurempien selitysosuuksien
saamiseksi (Näytönaste C).
Opiskelijalähtöinen
arviointiosaaminen
on
haasteellisin
osa-alue
Suositellaan
kehittämään
ohjaajien
opiskelijaohjausosaamisessa.
opiskelijalähtöistä arviointiosaamista (Näytönaste B).
Opiskelijaohjaajat profiloituivat ohjaajina aloittelevaan, osaavaan soveltajaan
ja taitavaan kehittäjään. Suositellaan ottamaan huomioon nämä
opiskelijaohjaajaprofiilit ohjaajakoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
sekä tukemaan ohjaajan osaamisen kehittymistä profiilien mukaisesti
(Näytönaste C).
Opiskelijaohjausosaamista selittivät ohjaajakoulutus ja suunnitelmallisen
ohjauskeskusteluun käytetty aika. Suositellaan ohjeistamaan, että kaikilla
ohjaajina
toimivilla
sairaanhoitajilla
tulee
olla
suoritettuna
opiskelijaohjauskoulutus (Näytönaste B). Suositellaan järjestämään riittävät
resurssit laadukkaan opiskelijaohjauksen toteutumiseksi (Näytönaste C).
Monimuoto-opetuksena
toteutettu
kahden
opintopisteen
laajuinen
ohjaajakoulutus
ilmeisesti
vaikuttaa
positiivisesti
sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamiseen
ja
erityisesti
opiskelijalähtöiseen
arviointiosaamiseen.
Suositellaan,
että
sairaanhoitajien
opiskelijaohjausosaamista kehitetään ohjaajakoulutuksella (Näytönaste B).

Suositellaan tutkimaan eri menetelmillä toteutettavien ja eri laajuisten
ohjaajakoulutusten vaikuttavuutta opiskelijaohjausosaamiseen (Näytönaste B).
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opettajan kanssa oli
kehitettävää.

Suomi

arvioimana

Opiskelijaohjauksen
resurssit eivät ole riittävät.
Ohjaajat arvioivat omat
ohjauspiirteensä hyviksi
sekä tietävän ohjaajan
roolit ja tehtävät hyvin.
Ohjaajat olivat
motivoituneita mutta
opiskelijoiden
motivoinnissa oli
kehitettävää.

Mather, MacKay Tutkia, mitkä

Poikkileikkaustutkimus

Tulokset osoittivat, että

& Allen, 2015

n=59 ohjaajaa

ohjaajat ovat varmoja

sairaanhoitaja ohjaajan
ominaisuudet tukevat

jakamaan heidän tietojaan

opiskelijan oppimista

ja kokemuksiaan

harjoittelussa?

opiskelijalle sekä saamaan
opiskelijat tuntemaan
olonsa tervetulleiksi
harjoittelupaikkaan.
Ohjaajat olivat vähemmän
varmoja siitä, mitä
opiskelijoiden tulisi oppia
suhteessa koulutuksen
tavoitteisiin.
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Sairaanhoitajana toimivat
ohjaajat olivat kokeneita
hoitajia ja heillä oli monia
vastuullisia rooleja, jotka
koettiin haasteelliseksi
yhdistää opiskelijaohjaajan
rooliin. Ohjaajat toivoivat
apuvälineitä opiskelijan
arviointiin.
Moseley &

Arvioida, onko ohjaajilla

Poikkileikkaustutkimus

Ohjaajilla oli positiivinen

Davies, 2007

positiivisia tai negatiivisia

n= 86 ohjaajaa

suhtautuminen

asenteita

Thurstone scale

opiskelijaohjaajan rooliin ja

opiskelijaohjaajan rooliin ja Iso-Britannia

he nauttivat siitä.

selvittää, mitkä tekijät

Organisatoriset tekijät ja

roolissa ovat helppoa ja

ihmissuhdetaidot koettiin

mitkä vaikeita

haasteellisiksi.

Opiskelijaohjaajien ja opiskelijoiden näkökulma
Knisely ym.,

Tutkia ja vertailla CNS-

Poikkileikkaustutkimus

Opiskelijat ja ohjaajat

2015

opiskelijoiden ja CNS-

n=272 Clinical Nurse

pitivät tärkeimpinä

ohjaajien käsityksiä

Spesialist -ohjaajaa

ohjaajan ominaisuuksina

oppimista tukevista

n=78 Clinical Nurse

kliinistä kokemusta,

ohjaajan ominaisuuksista

Spesialist opiskelijaa

positiivista roolimallia ja
vuorovaikutustaitoja.
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Liite
2.
Meta-aggregaatio
opiskelijaohjausosaamisesta

sairaanhoitajien

Löydökset

Kategoriat

Opiskelijalla on mahdollisuus ottaa
vastuuta
oppimisestaan
turvallisessa
ympäristössä (Lillebrigde, 2007). (U)
Edistää ilmapiiriä, joka sallii opiskelijan
ajattelemaan vapaasti tai "outside the box"
(Carlson ym., 2009b, 524). (U)
Turvallinen ohjaussuhde (Hilli ym.,
2014a). (U)
Sallivassa oppimisympäristössä, jokainen
opiskelija saa olla oma itsensä ja heillä on
tilaa olla opiskelija (Hilli ym., 2014a). (U)
Saada opiskelijat tuntemaan kuuluvansa
työyhteisön tai tiimin jäseneksi (Jokelainen
ym., 2013b). (U)
Hyvä ohjaussuhde ja salliva ilmapiiri sallii
opiskelijan oleva opiskelija (Hilli ym.,
2014b) (U)
Luoda
salliva
oppimisympäristö
(Bengtsson ym., 2011). (C)
Hyvä
ohjaussuhde
näyttäytyy
molemminpuolisena kunnioituksena (Hilli
ym., 2014b). (U)
Turvallisuuden tunteen luominen on
ohjauksen kannalta olennaisen tärkeää
(Carlson ym. 2009b). (U)
Motivoitunut opiskelija, jonka kanssa on
toimiva ja vastavuoroinen ohjaussuhde,
nähtiin
merkittäväksi
asiaksi
ohjaussuhteessa (Jokelainen ym., 2013a).
(U)
Opiskelijan oppimisen kannalta on tärkeää
luottaa opiskelijan kykyihin ja antaa
opiskelijan viettää aikaa yksin potilaiden ja
heidän omaisten kanssa (Bos ym. 2015b).
(U)
Ymmärtää, että reflektiiviset keskustelut
ovat
tärkeä
osa
opiskelijoiden
oppimisprosessia (Hilli ym., 2014a). (U)
Ääneen
ajatteleminen
ja
tiedon
hankkiminen ovat oleellisia asioita
reflektoinnissa (Jokelainen ym., 2013b).
(U)
Mahdollistaa
tarkoituksenmukaisia
tilanteita opiskelijoiden kanssa käytävään
reflektioon (Landmark ym., 2003). (U)
Kysyä reflektiivisiä kysymyksiä (Carlson
ym., 2009b). (U)
Reflektoida vaikeita hoitotyön tilanteita
opiskelijan kanssa (Bos ym., 2015b). (U)

Osaa
luoda
ilmapiirin.
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Osaa
luoda
ilmapiirin.

kokemuksista
Pääkategoriat

turvallisen Reflektiivisen
ohjaussuhteen luominen

sallivan

Osaa luoda vastavuoroisen
ohjaussuhteen.

Osaa reflektoida opiskelijan
kanssa.

Palava kiinnostus työhön ja kiinnostus
opettamiseen (Hilli ym., 2014b). (U)
Nauttia opettamisesta ja olla valmis
jakamaan osaamistaan opiskelijoille (Hilli
ym., 2014b). (U)
Ohjausosaamiseen kuuluu motivaatio ja
ohjauksen organisointi (Meretoja ym.,
2006). (U)
Motivoiviksi tekijöiksi tunnistettiin uuden
tiedon saaminen ja mahdollisuus muuttaa
työrutiineja
sekä
henkilökohtainen
tyytyväisyys ja halu auttaa (Hathorn ym.,
2009). (U)
Kärsivällisyys
ja
ymmärrys
antaa
opiskelijoille tilaa (Öhrling & Hallberg
2000). (U)
Kärsivällisyys ja vakuuttavuus (Halcomb
ym., 2012). (U)
Kärsivällisyys (Hilli ym., 2014b). (U)
Hyvän ohjaajan ominaisuuksia: osaava,
taitava, itsevarma, helposti lähestyttävä
(Mubeezi & Gidman, 2017). (U)
Hyvä
ohjaaja
ominaisuuksia
on
stressinsietokykyisyys, suvaitsevuus ja
helposti lähestyttävyys (Bengtsson ym.,
2011). (U)
Olla
joustava
ja
osata
toimia
odottamattomissa tilanteissa (Lillibridge
2007, 48). (U)
Potilaiden hoitaminen on ensisijaista
(Öhrling & Hallberg, 2000). (C)
Hallita
samanaikaisesti
potilaiden
hoitamisen
ja
asianmukainen
opiskelijaohjaus (Bos ym., 2015b). (U)
Oppilaitoksen ja käytännön välinen
yhteistyö ja siihen liittävät odotukset
(Landmark ym., 2003). (U)
Yhteistyö oppilaitoksen edustajien kanssa
on tärkeää (Bengström ym., 2011). (C)
Yhteistyö ja kollegoilta saatu tuki
(Jokelainen ym., 2013b). (U)
Yhteistyö kollegoiden kanssa oli tärkeää
erityisesti silloin kun opiskelijaohjauksessa
oli haasteita (Bengström ym., 2011). (U)
Ohjata opiskelijaa moniammatillisessa
tiimissä (Bourbonnais & Kerr 2007). (U)
Tunnistaa opiskelijan toiminnan tason ja
suunnitella
oppimismahdollisuuksia
(Bourbonnais & Kerr 2007). (U)
Tunnistaa opiskelijan tarpeet ja vastata
niihin (Hilli ym., 2014a). (U)
Tietää, opiskelijan osaamisen tason,
aiemman tiedot, taidot ja kyvyt (Jokelainen
ym. 2013b). (U)
Tunnistaa opiskelijan osaamisessa olevat
puutteet (Hatcomb ym., 2012). (U)

Motivaatio

Opiskelijaohjaajan
ominaisuuksien
kehittäminen
yhteistyötoiminta
tahojen kanssa

ja
eri

Henkilökohtaiset
ominaisuudet

Osaa ajanhallinnan potilaan
hoitamisen ja opiskelijan
ohjaamisen välillä.
Osaa
tehdä
yhteistyötä
opettajien kanssa.

Osaa
tehdä
yhteistyötä
kollegoiden kanssa ja osaa
työskennellä
moniammatillisessa tiimissä.

Osaa tunnistaa opiskelijan Yksilöllisten
sen hetkisen osaamisen.
osaamistavoitteiden
asettamisen ja vastuun
ottamisen ohjaaminen
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Ohjausta
mukautetaan
opiskelijan
aiemman
osaamisen
perusteella
(Bengström ym., 2011). (U)
Tietää mitä opiskelijan tulee osata
ensimmäisenä, toisena ja kolmantena
vuotena (Carlson ym., 2009b). (U)
Tukea opiskelijaa tekemään yksilöllisiä
tavoitteita (Carlson ym., 2009b). (U)
Tukea opiskelijaa tulemaan tietoiseksi
tavoitteistaan (Landmark ym., 2003). (U)
Tavoitteet ja tavoiteltava osaaminen tukivat
oppimisprosessia (Hilli ym., 2014a). (U)
Tietää opiskelijan opintojen vaiheen sekä
opintojen, harjoittelujakson ja opiskelijan
omat tavoitteet (Jokelainen ym., 2013b).
(U)
Sairaanhoitajat
liittivät
harjoittelun
toteutuksen
suunnitteluun
yhteisten
tavoitteiden asettamisen ja tarkistamisen
vähintään viikoittain (Meretoja ym., 2006).
(U)
Antaa opiskelijan harjoitella itsenäisesti
ohjauksen alaisena ja tarjota sopivia
työtehtäviä vastuuta kasvattaen (Jokelainen
ym., 2013b, 64). (U)
Osaa määritellä opiskelijan osaamisen
tason ja suunnitella sen mukaisia
oppimistilanteita (Bourbonnais & Kerr
2007). (U)
Antaa opiskelijalle vastuuta ohjauksen
alaisena (Hilli ym., 2014a). (U)
Poistaa asteittain tukea (McSharry &
Lathlean, 2017). (U)
Ymmärtää
hoitotyön
holistisuuden
(Brammer 2006, 968). (U)
Antaa kuvan hoitotyön holistisuudesta
(Hilli ym., 2014a). (U)
Harjoittelun toteutuksesta huolehtiminen
sisälsi potilaan hoitamiseen liittyvää
konkreettista ohjaamista tavoitteeseen
pääsemiseksi (Meretoja ym., 2006). (U)
Antaa opiskelijan harjoitella kliinisiä
taitoja, kuten verinäytteen ottamista,
injektioiden
antamista,
katetrointia,
perifeerisen
ja
keskuslaskimokatetrin
käyttöä ja nenämahaletkun laittamista ja
lääkkeenantoa (Carlson ym., 2010). (U)
Ohjata opiskelijaa oppimaan hoitotyön
diagnoosit ja sanaston (Carlson ym., 2010).
(U)
Omaa laaja-alaista osaamista ja kokemusta
hoitotyöstä (Jokelainen ym., 2013). (U)
Opettaa kuinka ajatellaan ja ollaan kuin
hoitaja ja opettaa eri tapoja toimia. Ohjata
opiskelijaa työelämään hoitotyön prosessin
avulla (Hilli ym., 2014a). (U)
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Osaa
tukea opiskelijaa
asettamaan
yksilöllisiä
osaamistavoitteita.

Osaa
antaa
opiskelijan
mukaan.

vastuuta
osaamisen

Osaa tuoda esiin hoitotyön Kokonaisvaltaisen
holistisuuden.
hoitotyön ohjaaminen
Osaa kehittää opiskelijan
kliinistä osaamista.

Auttaa
opiskelijaa
kehittämään
osaamistaan ja ymmärrystään hoitotyön
todellisuudesta (Brammer 2006). (U)
Oppimisprioriteetit ovat muuttuneet, ja
opiskelijoita ohjataan enemmän teknisiin
asioihin kuin perushoitoon (Lapeña-Moñux
ym., 2016) (U)
Oman
työn
ja
toimintaympäristön
tuntemisen
osana
kokonaishoitoa.
(Meretoja ym., 2006, 12). (U)
Tiedon siirtäminen, mieluummin kuin
tekeminen, opiskelijakeskeinen oppiminen
(Mubeezi & Gidman, 2017). (U)
Suunnitteleminen ja priorisointi ovat
tärkeitä hoitotyössä (Carlson ym., 2010).
(U)
Lähiohjaajan on osattava myös tehdä
päätöksiä (Meretoja ym., 2006). (U)
Sairaanhoitajat
kuvasivat
opiskelijan
tukemista ammattiin ja kasvamisen
tukemisena. (Mereroja ym., 2006). (U)
Ohjata opiskelijaa työelämään ja ammattiin
(Hilli ym., 2014b). (U)
Auttaa
opiskelijaa
kasvamaan
(Bourbonnais & Kerr, 2007). (U)
Toimia roolimallina (Landmark ym.,
2003). (U)
On tärkeä kehittää opettamisen ja
arvioinnin osaamista (Jokelainen ym.,
2013). (U)
Sairaanhoitajat edellyttivät lähiohjaajalta
pedagogista osaamista (Meretoja ym.,
2006). (U)
Demostroimalla teknisiä taitoja (Hilli ym.,
2014a). (U)
Haastaa opiskelijaa kysymällä kysymyksiä
oli yksi tavanomainen menetelmä (Hilli
ym., 2014). (U)
Olla lähellä opiskelijaa, havainnoida ja olla
valmis antamaan neuvoja opiskelijan
työskennellessä (Öhrilng & Hallberg,
2001). (U)
Opetusmenetelmiin
kuului
ongelmanratkaisukysymykset (McSharry
& Lathlean, 2017). (U)
Esittää opiskelijalle kysymyksiä, mitä jos?
(McSharry & Lathlean 2017). (U)
Valita opiskelijalle sopivia hoitotyön
toimia (Öhrling & Hallberg, 2001). (U)
Luoda
oppimistilanteita
opiskelijalle
(Lillibridge 20007). (U)
Järjestää erilaisia oppimismahdollisuuksia
opiskelijalle (Jokelainen ym., 2013b). (U)
Haastaa
opiskelijoita
reflektoimaan
hoitotyön teoriaa ja käytäntöä kliinisiin
tilanteisiin (Landmark ym., 2003). (U)

Osaa
ohjata
opiskelijaa
hoitotyön päätöksenteossa.

Osaa
ohjata
opiskelijaa
ammatillisessa kasvussa ja
toimia roolimallina.

Osaa käyttää monipuolisia Opiskelijan
opetusmenetelmiä.
oppimisprosessin
tukeminen

Osaa luoda monipuolisia
oppimismahdollisuuksia
opiskelijalle.

Osaa
tukea
yhdistämään
käytäntöön.

opiskelijaa
teoriaa
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Teorian ja käytännön välinen suhde on
dialoginen, ei voi tehdä toista ilman toista
(Hilli ym., 2014). (U)
Teorian ja käytännön yhdistäminen
(Brammer 2006). (U)
Soveltaa teoriaa käytäntöön (Mubeezi &
Gidman, 2017). (U)
Osaa antaa oikeanaikaista palautetta
(Carlson ym., 2009b). (U)
Osaa antaa yksilöllisesti objektiivista,
rehellistä, postitiivistä ja kehittävää
palautetta
suhteessa
tavoitteisiin
(Jokelainen ym., 2013b). (U)
Vastaanottaa
opiskelijalta
kehittävää
palautetta ohjauksesta ja hoitotyöstä (Bos
ym., 2015b). (C)
Arvioi omaa työskentelyään ja välttää
huonojen tapojen siirtymistä opiskelijalle
(Halcomb ym., 2012). (U)
Kehittää omaa ammatillisuutta (Carlson
ym., 2009a, 438). (U)
Jatkuvasti kehittää itseään ja etsiä uutta
tietoa (Hilli ym., 2014b). (U)
Vastaanottaa
palautetta
omasta
toiminnastaan
ja
kykyä
kehittää
ammatillisia tietoaja (Jokelainen ym.,
2013a). (U)
Opiskelijoiden arviointia tulisi tehdä
yhteistyössä muiden kanssa, kuten muiden
ohjaajien, kollegoiden, opettajien kesken
(Jokelainen ym., 2013b). (U)
Opiskelijan arviointi auttaa opiskelijaa
ammatillisessa kehittymisessä (Carlson
ym., 2009b). (U)
Sairaanhoitajat
kertoivat
lähiohjaajan
tehtäviin kuuluvan opiskelijan toiminnan
jatkuva arviointi. Se sisälsi väli- ja
loppuarvioinnin järjestämisen. (Meretoja
ym., 2006.) (U)
Loppuarvioinnissa
yleensä
tehdään
yhteenveto ja suositukset mihin osaamista
opiskelijan tulee jatkossa kehittää (Carlson
ym., 2009b) (C)
Puoliväliarviointi yleensä ohjaa opiskelijan
harjoittelujakson loppuajan oppimista
(Carlson ym., 2009b). (U)
Epävarmuutta opiskelijoiden osaamisen
arvioimisessa, koska he eivät ymmärtäneet
arviointilomakkeita ja kokivat arvioinnin
vaikeaksi (Bos ym., .2015b). (U)
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Osaa
antaa
kehittävää Palautteen antaminen ja
palautetta opiskelijalle.
vastaanottaminen

Osaa vastaanottaa palautetta
opiskelijalta
ja
kehittää
ammatillisuuttaan.

Osaa yhteistyössä eri tahojen Opiskelijalähtöisen
kanssa arvioida opiskelijan arvioinnin
toteuttaminen
kehittymistä.

Osaa arvioida opiskelijan
oppimista ja osaamista.
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