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Suun terveydenhuollon ammattilai-
silla on keskeinen rooli alan opis-
kelijoiden kliinisessä harjoittelussa 

(1). Harjoittelun vastuuohjaajaksi nimetyn 
henkilön on kyettävä toimimaan kliinisenä 
asiantuntijana, ja tämän lisäksi hänen on 
pystyttävä ottamaan vastuu potilasturval-
lisuudesta. Ohjaustyössään vastuuohjaajan 
tulee huomioida harjoittelun tavoitteet ja 
ajantasaiseen näyttöön perustuva tieto (2, 
3). 

Kliininen harjoittelu on keskeinen osa 
suun terveydenhuollon ammatillista kou-
lutusta (4, 5, 6). Sen laajuus on hammas-
lääketieteen lisensiaatin koulutuksessa 
noin viidesosa tutkinnosta (70 op). Klii-
niseen harjoitteluun sisältyvä syventävä 
käytännön harjoittelu suoritetaan kuu-
dennen opiskeluvuoden syksyllä siten, 
että opiskelija työskentelee kuuden kuu-
kauden jakson työsopimussuhteessa so-
pimusterveyskeskuksessa (7). Suuhygie-
nistikoulutuksessa kliinisen harjoittelun 

laajuus on hieman yli kolmannes tutkin-
nosta (75 op). Ensimmäisenä lukuvuon-
na suuhygienistiopiskelija suorittaa suun 
terveydenhoidon orientaatiojakson, ja kol-
mannen lukuvuoden syksyllä ja keväällä 
käydään läpi terveyskeskusharjoittelujak-
sot (8). Lähihoitajakoulutuksessa suun 
terveydenhoidon opinto-ohjelma sisältää 
työssäoppimista, johon kuuluvat suunhoi-
don terveyskeskusharjoittelut suoritetaan 
vaiheittain, henkilökohtaisen osaamisen 
kehittämissuunnitelman mukaisesti (9). 
Hammaslääketieteen lisensiaatin tut-
kintoon aiemmin sisältynyt, yhdeksän 
kuukauden mittainen käytännön palvelu 
korvautui 1.8.2011 alkaen syventävällä 
käytännön harjoittelulla, johon nimetään 
vastuuohjaajana toimiva hammaslääkäri. 
Myös ammatillisen koulutuksen 1.1.2018 
voimaan tullut lakiuudistus on muuttanut 
lähihoitajakoulutusta aiempaa enemmän 
osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöisek-
si kokonaisuudeksi, mikä on lisännyt työ-
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Lähtökohdat
Koulutusrakenteiden muutokset 
edellyttävät suun terveydenhuol-
lon ammattilaisilta opiskelijaohjaus-
osaamista. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on kuvailla suun 
terveydenhuollon ammattilaisten 
opiskelijaohjausosaamista ja siihen 
yhteydessä olevia taustamuuttujia.

Menetelmät
Aineisto kerättiin Opiskelijaohjaus-
osaamisen mittari -kyselyllä syksyllä 
2017 hammaslääkäreiltä, suuhy-
gienisteiltä ja hammashoitajilta (N 
= 3 209), jotka työskentelivät Suo-
men Hammaslääkäriliiton Syventä-
vä käytännön harjoittelu -sivustolle 
kirjautuneissa sopimusterveyskes-
kuksissa. Sama kysely tehtiin myös 
Oulun yliopiston Ohjaajahammas-
lääkärikoulutuksen suorittaneille 
hammaslääkäreille (N = 26).  
Vastausprosentti oli 34,2 %  
(n = 1 097).

Tulokset
Vastaajat arvioivat ohjausosaa-
misensa tyydyttäväksi seuraavilla 
osa-alueilla: opiskelijan oppimisen 
tukeminen, ohjauskeskustelu ja 
kehittävän palautteen antaminen. 
Seuraavat osa-alueet taas arvioitiin 
heikoiksi: työyksikön opiskelijaohja-
uskäytäntöjen ja -toimintatapojen 
tuntemus, ohjaajan motivaatio, 
tavoitteellinen ohjaus sekä opiskeli-
jalähtöinen arviointi. Osallistumisel-
la ohjaajakoulutukseen oli yhteys 
opiskelijaohjausosaamiseen. 

Johtopäätökset
Kehittämistä vaativia osa-alueita 
ovat erityisesti ohjauskäytäntöjen 
tuntemus, ohjauksen tavoitteel-
lisuus, arviointi ja ohjaajan moti-
vaatio. Opiskelijaohjausosaamisen 
kehittämiseksi tarvitaan ohjaaja-
koulutusta.
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paikoilla tapahtuvaa oppimista. Kliinisten 
harjoittelujen laajuus ja koulutusrakentei-
den muutokset edellyttävätkin suun ter-
veydenhuollon ammattilaisilta resursseja 
ja osaamista opiskelijoiden ohjaamiseen 
(10, 11). 

Opiskelijaohjausosaamista voidaan 
parantaa koulutuksella. Oulun yliopiston 
Ohjaajahammaslääkärikoulutuksen (3 op) 
tavoitteena on, että koulutuksen suoritta-
neet hammaslääkärit osaavat tukea ham-
maslääketieteen opiskelijaa kehittymään 
ammatillisesti ja toimimaan itsenäisenä 
asiantuntijana suun terveydenhuollossa 
(12). Opiskelijaohjauksessa on tärkeää 
löytää tasapaino opiskelijan oppimistar-
peiden ja ohjaajan oman ohjausvelvolli-
suuden välillä, jotta opiskelijalle voidaan 
taata laadukas ja onnistunut oppimiskoke-
mus (2, 12). Suun terveydenhuollon kou-
lutusyksiköiden ja perusterveydenhuollon 
esimiesten tulisi olla tietoisia opiskelija-
ohjaajan tehtävän monimuotoisuudesta, ja 
heidän olisi tärkeää tukea ohjaajien oh-
jausosaamisen kehittymistä koulutuksen 
ja ohjauksen resursoinnin avulla (1, 2, 6). 

Ohjattu harjoittelu 
suun terveydenhuollossa 

Suun terveydenhuollossa opiskelijaoh- 
jauksen tavoitteena on varmistaa, että 
opiskelija saavuttaa geneeriset ja itsenäi-
seen asiantuntijuuteen vaadittavat kompe-
tenssit (6, 10, 11, 13). Ohjauksen lähtö-
kohtana on tukea opiskelijan oppimista, 
ja oppimisen yksi avaintekijä on ohjaajan 
taito integroida näyttöön perustuva tieto 
käytännön työhön (14, 15). Harjoittelu 
tapahtuu ohjauksen alaisena moniamma-
tillisissa tiimeissä (3, 7, 8, 11, 14, 16). 
Vastuuohjaajan tehtävänä on tukea opis-
kelijan tietojen, taitojen ja asenteiden ke-
hittymistä kliinisessä harjoittelussa, mut-
ta myös välittää omaan kokemukseensa 
pohjautuvaa hiljaista tietoa sekä kliinisen 
työn realiteetteja ja ammatillisia odotuksia 
(2, 17). Onnistuneen harjoittelun edelly-
tyksinä ovat selkeät ohjauskäytännöt ja 
ohjaajan selkeä rooli (4, 15). Opiskeli-
jaohjauksella voidaan parantaa opiske-
lijan tietoisuutta omista vahvuuksistaan 
ja heikkouksistaan (5, 13, 15). Ohjaajan 
ja opiskelijan välisen ohjaussuhteen tu-

lee olla toista kunnioittava ja pohjautua 
molemminpuoliseen luottamukseen sekä 
tietoiseen sitoutumiseen, ja siinä on voi-
tava puolin ja toisin tuoda esille päämääriä 
ja näkemyksiä (2, 17). Ohjaajan on hyvä 
tunnistaa oman kliinisen osaamisensa vah-
vuudet ja heikkoudet, sillä ne tulevat ilmi 
opiskelijaohjaustilanteissa tapahtuvassa 
ammatillisessa päätöksenteossa (6, 14). 

Opiskelijaohjausosaaminen

Opiskelijaohjausosaaminen tarkoittaa täs-
sä tutkimuksessa ohjaajan ominaisuuksia, 
ohjauskäytäntöjä ja toimintatapoja työyh-
teisössä, ohjausmotivaatiota, opiskelijan 
yksilöllisen ohjaustarpeen tunnistamista, 
ohjauksen tavoitteellisuutta, opiskelijan 
oppimisprosessin tukemista, reflektiivis-
tä ohjauskeskustelua, kehittävää palautet-
ta ja arviointia. Kliinisesti osaava, eettiset 
näkökulmat huomioiva (14), kuunteleva, 
helposti lähestyttävä, selkeästi viestivä 
ja opiskelijaan luottava ohjaaja on opis-
kelijalle tärkeä (2, 3, 12). Ohjaajan tulisi 
huomioida työyhteisön ohjauskäytännöt ja 
-toimintatavat perehdyttämällä opiskelija 
työyksikön käytänteisiin, ohjaukseen liit-
tyviin yhteisiin sääntöihin sekä opiskelijan 
ja ohjaajan keskinäiseen tehtävän- ja vas-
tuunjakoon (12). Ohjatussa harjoittelussa 
osaamistavoitteet tulisi määritellä yhdessä 
opiskelijan kanssa sellaisiksi, että ne ovat 
saavutettavissa (4, 18). Reflektiivinen ja 
dialogiin pyrkivä ohjauskeskustelu laa-
jentaa opiskelijan itsetuntemusta ja aut-
taa häntä tunnistamaan omassa toimin-
nassaan kehittämistä vaativat osa-alueet 
(18, 19). Ohjaajan tulee antaa johdonmu-
kaista ja rakentavaa palautetta, joka pe-
rustuu asetettuihin tavoitteisiin, sillä tämä 
tukee opiskelijan ammatillisen autonomi-
an kehittymistä (1, 14). Lähtökohtaises-
ti ohjaajan on kannustettava opiskelijaa 
arvioimaan oman asiantuntijuutensa ke-
hittymistä harjoittelun eri vaiheissa; näin 
edistetään opiskelijan kriittistä ajattelua ja 
itsearviointitaitoja (5, 14, 15). Tavoitteel-
lisen ja laadukkaan ohjauksen edellytys 
ovat konkreettiset arviointikriteerit (20). 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 
kuvailla suun perusterveydenhuollossa 
työskentelevien hammaslääkärien, suu-
hygienistien ja hammashoitajien opiske-

lijaohjausosaamista ja siihen yhteydessä 
olevia taustamuuttujia. Samalla pyrittiin 
tuottamaan uutta tietoa näiden ammatti-
ryhmien opiskelijaohjausosaamisen ke-
hittämiseksi. 

Aineisto ja menetelmät
Tämän poikkileikkaustutkimuksen tut-
kimusjoukon muodostivat hammaslää-
kärit, suuhygienistit ja hammashoitajat  
(N = 3 209), jotka työskentelivät Suomen 
Hammaslääkäriliiton tkharjoittelu.ham-
maslaakariliitto.fi-sivustolle kirjautuneissa 
sopimusterveyskeskuksissa tutkimusajan-
kohtana eli loka-joulukuussa 2017. Lisäk-
si tutkimuksen vastaajissa oli mukana Ou-
lun yliopiston Ohjaajahammaslääkärikou-
lutuksen suorittaneita hammaslääkäreitä 
(N = 26). Ohjaajahammaslääkärikoulutus 
on tarkoitettu terveyskeskuksessa toimi-
ville hammaslääkäreille, jotka ovat tai 
aikovat ryhtyä syventävän käytännön 
harjoittelun vastuuohjaajiksi, sekä ham-
maslääkäreille, jotka toimivat ohjaajina 
kliinisessä harjoittelussa. Tutkimukseen 
osallistui 92 % (n = 69) Hammaslääkäri-
liiton sivuston sopimusterveyskeskuksista. 

Aineisto kerättiin sopimusterveys-
keskusten hammaslääkäreiltä, suuhygie-
nisteiltä ja hammashoitajilta paperisella 
kyselylomakkeella ja Oulun yliopistossa 
Ohjaajahammaslääkärikoulutuksen suo-
rittaneilta hammaslääkäreiltä sähköisellä 
Webropol-kyselyllä. Kyselynä käytettiin 
Opiskelijaohjausosaamisen mittaria (© 
Kääriäinen 2013). Tämä kysely sisältää 12 
taustatietokysymystä ja 63 opiskelijaoh- 
jausosaamista mittaavaa väittämää osaa-
misen eri osa-alueilta: opiskelijaohjaus-
käytännöt, ohjaajan ominaisuudet, ohjaa-
jan motivaatio, oppiminen, tavoitteelli-
suus, ohjauskeskustelu, palaute ja arvioin-
ti. Lisäksi vastaajat antavat kyselyssä itsel-
leen kokonaisarvosanan opiskelijaohjaus-
osaamisestaan. Mittarissa hyödynnetään 
neliportaista Likert-asteikkoa (1 = täysin 
eri mieltä – 4 = täysin samaa mieltä). 
Mittarin sisältövaliditeetti varmistettiin 
testaamalla sitä suun perusterveydenhuol-
lon hammaslääkärillä, suuhygienistillä ja 
hammashoitajalla, ja heidän tekemiensä 
arvioiden perusteella mittarin taustamuut-
tujia muokattiin suun terveydenhuoltoon 

Opiskelijaohjausosaaminen
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sopiviksi. Mittarin rakennevaliditeettia 
testattiin faktorianalyysillä, ja validiteetti 
todettiin hyväksi. Myös mittarin sisäinen 
johdonmukaisuus osoittautui hyväksi, sillä 
reliabiliteettia kuvaavat Cronbachin alpha-
kertoimet vaihtelivat 0,89:n ja 0,91:n vä-
lillä (taulukko 1). Kyselyyn vastasi 34,2 % 
tutkimusjoukosta (n = 1 097). 

Aineisto analysoitiin IBM SPSS 22.0 
-ohjelmalla yhteistyössä tilastotieteilijöi-
den kanssa. Vastaajien taustamuuttujista 
huomioitiin ikä, valmistumisvuosi, teh-
tävänimike, työkokemus ja mahdollinen 
ohjaajakoulutus. Lisäksi vastaajien omas-
ta opiskelijaohjausosaamisestaan antamat 
kokonaisarvosanat luokiteltiin kolmipor-
taisesti (välttävä / tyydyttävä / hyvä). Ai-
neiston kuvailussa käytettiin frekvenssi- ja 
prosenttilukuja sekä tunnuslukuja. Muut-
tujien välistä korrelaatiota tarkasteltiin 
Spearmanin korrelaatiokertoimilla ennen 
faktorianalyysiä, ja heikosti korreloivat 
muuttujat (r < 0,30) jätettiin analyysin ul-

kopuolelle. Faktorianalyysin avulla opis-
kelijaohjausosaamisesta muodostettiin 
yhteensä 10 faktoria ja niiden pohjalta 
summamuuttujat (taulukko 1). Summa-
muuttujien jakaumia tarkasteltiin graafis-
ten kuvioiden ja Kolmogorov-Smirnovin 
testin avulla. Koska summamuuttujien 
jakaumat olivat vinot, muuttujat luoki-
teltiin kolmiportaisesti: heikko (1–2,49), 
tyydyttävä (2,50–3,49) ja hyvä (3,50–4,0) 
(taulukko 1). Taustatietojen ja summa-
muuttujien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin 
ristiintaulukoinnilla, ja ryhmien välisten 
erojen tilastollista merkitsevyyttä testat-
tiin Kruskal-Wallisin testillä. Tilastolli-
sen merkitsevyyden rajana pidettiin arvoa  
p < 0,05 (21). 

Eettiset näkökohdat

Tutkimuslupa haettiin sopimusterveys-
keskusten harjoittelupaikkasivuston osal-
ta Suomen Hammaslääkäriliiton toimin-
nanjohtajalta ja sopimusterveyskeskusten 

johtavilta hammaslääkäreiltä. Ohjaaja-
hammaslääkärikoulutuksen suorittanei-
den osalta luvan myönsi Oulun yliopiston 
lääketieteellisen tiedekunnan dekaani. 
Suomen Hammaslääkäriliiton sivustolle 
kirjautuneiden terveyskeskusten kaikkia 
johtavia hammaslääkäreitä informoitiin 
tutkimuksesta, ja kaikilta selvitettiin ha-
lukkuutta osallistua tutkimukseen. Kyse-
lylomakkeiden saatekirjeessä kerrottiin 
tutkimuksen tarkoituksesta, tutkimustie-
don käsittelyn anonymiteetistä ja luotta-
muksellisuudesta sekä mahdollisuudesta 
ottaa yhteyttä tutkijaan (22). Kyselyyn 
vastaaminen oli vapaaehtoista, ja vastaa-
mista pidettiin tietoisena suostumuksena  
(23). 

Tulokset
Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä 
(n = 1 097) lähes kaikki (99,2 %) työs-
kentelivät suun perusterveydenhuollossa. 
Osallistujista 32,6 % oli hammaslääkärei-

Osa-alue Summamuuttujat Väittämien 
määrä

Cronbachin 
alpha Mediaani* (keskihajonta)

Kaikki vastaajat
(n = 1 091)

Sopimuster-
veyskeskusten 

vastaajat 
(n = 1 056)

Ohjaajahammas-
lääkärikoulutuksen 

suorittaneet (n = 12)

Opiskelijaohjauskäytännöt
Käytännöt työyksikössä 6 0,901 2,10 (0,76) 2,11 (0,76) 2,75 (0,45)

Toimintatavat opiskelijan 
kanssa

4 0,897 2,46 (0,73) 2,46 (0,73) 2,83 (0,39)

Ohjaajan ominaisuudet Ohjaajan ominaisuudet 7 0,899 2,69 (0,50) 2,69 (0,49) 2,92 (0,29)

Ohjaajan motivaatio Ohjaajan motivaatio 5 0,901 2,25 (0,67) 2,26 (0,67) 2,67 (0,49)

Oppiminen

Opiskelijan ohjaustar-
peen tunnistaminen

4 0,906 2,62 (0,61) 2,62 (0,61) 2,50 (0,71)

Opiskelijan oppimispro-
sessin tukeminen

8 0,899 2,53 (0,58) 2,53 (0,57) 2,58 (0,51)

Tavoitteellisuus Ohjauksen tavoitteel-
lisuus

9 0,891 2,20 (0,68) 2,21 (0,68) 2,27 (0,47)

Ohjauskeskustelu Reflektiivinen ohjauskes-
kustelu

6 0,894 2,76 (0,49) 2,77 (0,49) 3,0 (0,00)

Palaute ja arviointi
Opiskelijalähtöinen 

arviointi
10 0,896 2,09 (0,68) 2,10 (0,68) 2,17 (0,58)

Kehittävä palaute 4 0,899 2,54 (0,61) 2,54 (0,61) 2,67 (0,49)
*Heikko (1–2,49); tyydyttävä (2,5–3,49); hyvä (3,5–4,0).

Taulukko 1. Opiskelijaohjausosaamisen osa-alueet, summamuuttujat, Cronbachin alphakertoimet, mediaani ja keskihajonta.
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tä, 18,4 % suuhygienistejä ja 49,0 % ham-
mashoitajia. Valtaosa (78,1 %) vastaajista 
ei ollut osallistunut minkäänlaiseen ohjaa-
jakoulutukseen. Oulun yliopiston Ohjaaja-
hammaslääkärikoulutuksen oli suorittanut 
kaikista vastanneista hammaslääkäreistä 
3,4 %. Koulutuksen suorittaneista 58,3 % 
oli kliinisiä hammaslääkäreitä ja 41,7 % 
vastaavia hammaslääkäreitä. Suurin osa 
(83,3 %) Ohjaajahammaslääkärikoulu-
tuksen käyneistä toimi vastuuohjaajina, 
ja lähes kaikki (91,7 %) olivat ohjanneet 
opiskelijoita viimeisen kuukauden aikana. 
Opiskelijaohjausosaamistaan arvioi koko-
naisarvosanalla ”hyvä” 48,8 % hammas-
lääkäreistä, 68,0 % suuhygienisteistä ja 
68,4 % hammashoitajista. Oulun yliopis-
ton Ohjaajahammaslääkärikoulutuksen 
suorittaneista osaamisensa arvioi hyväksi 
75 %. 
Opiskelijaohjauskäytännöt

Vastaajat arvioivat opiskelijaohjauskäy-
täntöjen tuntemustaan työyksikön ohjaus-
käytäntöjen ja opiskelijan kanssa tarvitta-
vien toimintatapojen näkökulmista. Suun 
terveydenhuollon sopimusterveyskeskuk-
sissa työskentelevät arvioivat tuntevansa 
työyksikön opiskelijaohjauskäytännöt 
– jotka kattavat esim. terveysalan laatu-
vaatimukset ja -kriteerit, ohjausprosessin, 
opiskelijaohjauksen tehtävät sekä siihen 
liittyvät vastuut – keskimäärin heikosti. 
Oulun yliopiston Ohjaajahammaslääkä-
rikoulutuksen suorittaneet taas katsoivat 
tuntevansa nämä käytännöt keskimäärin 
tyydyttävästi (taulukko 1). Opiskelija-
ohjauskäytännöt työyksikössään tun-
si heikosti 44,0 % hammaslääkäreistä,  
19,8 % suuhygienisteistä ja 36,2 % ham-
mashoitajista. Oulun yliopiston Ohjaaja-
hammaslääkärikoulutuksen suorittaneista 
41,0 % taas arvioi tuntevansa nämä käy-

tännöt tyydyttävästi. Terveyskeskusten 
vastaavat hammaslääkärit ja vastuuoh-
jaajina toimineet sekä kuukausittain tai 
vuosittain opiskelijoita ohjaavat arvioivat 
tuntevansa opiskelijaohjauskäytännöt pa-
remmin kuin muut (p < 0,001). Ohjaaja-
koulutusta saaneet katsoivat keskimäärin 
tuntevansa työyksikön opiskelijaohjaus-
käytännöt paremmin kuin muut vastaajat 
(p < 0,001) (taulukko 2). 

Suun terveydenhuollon sopimuster-
veyskeskuksissa työskentelevät arvioivat 
tuntevansa opiskelijan kanssa tarvittavat 
toimintatavat – esim. työpaikan säännöt ja 
yhteiset toimintatavat sekä oikean tavan 
ottaa yhteyttä opettajaan – keskimäärin 
heikosti ja Oulun yliopiston Ohjaajaham-
maslääkärikoulutuksen suorittaneet keski-
määrin tyydyttävästi (taulukko 1). Opis-
kelijan kanssa tarvittavat toimintatavat 
tunsi heikosti 57,4 % hammaslääkäreistä,  

Taustamuuttujat Opiskelijaohjaus- 
käytännöt

Oh-
jaajan 

ominai-
suudet

Ohjaajan 
motivaa-

tio
Oppiminen

Tavoit-
teelli-
suus

Reflek-
tiivinen 
ohjaus-
keskus-

telu

Palaute ja arviointi

Käytännöt 
työyksi-
kössä

Toimin-
tatavat 

opiskelijan 
kanssa

Opiskelijan 
ohjaustar-

peen tunnis-
taminen

Opiskelijan 
oppimis-
prosessin 

tukeminen

Opiske-
lijaläh-
töinen 

arviointi

Kehit-
tävä 

palaute

p p p p p p p p p p

Sukupuoli 0,001 < 0,001 < 0,001 0,020 0,001

Ikä < 0,001 0,003 0,032

Koulutus < 0,001 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,027 < 0,001

Valmistumisvuosi < 0,001 0,034

Tehtävänimike < 0,001 < 0,001 0,038 0,004 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,024 < 0,001 < 0,001

Työyksikkö 0,028

Työkokemus < 0,001 0,009 0,024

Ohjausrooli < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,011

Ohjauksen 
ajankohta < 0,001 0,003 < 0,001 0,029

Ohjauskertojen 
useus < 0,001 0,015 < 0,001 0,009 0,036  

Ohjaaja- 
koulutus < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,006 < 0,001 < 0,001

Oulun yliopiston 
Ohjaajahammas-
lääkärikoulutus

0,003 0,076 0,101 0,029 0,531 0,816 0,861 0,077 0,740 0,547

Taulukko 2. Taustamuuttujien yhteys summamuuttujiin. 

tiede 8-19.indd   43 18.6.2019   11.04.53



44 Suomen Hammaslääkärilehti 8/2019  

TIEDE

10,8 % suuhygienisteistä ja 31,8 % ham-
mashoitajista. Oulun yliopiston Ohjaaja-
hammaslääkärikoulutuksen suorittaneista 
25,8 % tunsi toimintatavat tyydyttävästi. 
Terveyskeskusten vastaavat hammaslää-
kärit ja vastuuohjaajina toimineet arvioi-
vat keskimäärin tuntevansa toimintatavat 
opiskelijan kanssa paremmin kuin muut 
(p < 0,001). Kuukausittain opiskelijoita 
ohjaavat tunsivat opiskelijan kanssa tar-
vittavat toimintatavat heikommin kuin 
vuosittain tai harvemmin opiskelijoita 
ohjaavat (p = 0,015). Ohjaajakoulutusta 
saaneet arvioivat tuntevansa toimintatavat 
opiskelijan kanssa keskimäärin paremmin 
kuin ne, jotka eivät olleet saaneet ohjaaja-
koulutusta (p < 0,001) (taulukko 2).

Ohjaajan ominaisuudet

Vastaajat arvioivat ohjaajan ominaisuu-
tensa – joita ovat ammatillisuus, rehelli-
syys, joustavuus, kannustavuus, opiskeli-
jan arvostaminen ja oikeudenmukaisuus 
– keskimäärin tyydyttäviksi (taulukko 1). 
Ohjaajan ominaisuutensa arvioi tyydyttä-
viksi 37,2 % hammaslääkäreistä, 18,4 % 
suuhygienisteistä ja 44,4 % hammashoita-
jista. Terveyskeskusten vastaavat hammas-
lääkärit ja vastuuohjaajat arvioivat ohjaa-
jan ominaisuutensa keskimäärin parem-
miksi kuin muut (p < 0,001) (taulukko 2).

Ohjaajan motivaatio

Sopimusterveyskeskuksissa työskentele-
vät arvioivat motivaationsa ohjata – jonka 
osa-alueita ovat esim. kiinnostus opiske-
lijaohjaukseen, halu kehittyä opiskelija-
ohjaajana sekä kollegoilta saatu kannus-
tus – keskimäärin heikoksi ja Oulun yli-
opiston Ohjaajahammaslääkärikoulutuk-
sen suorittaneet tyydyttäväksi (taulukko 
1). Ohjausmotivaationsa arvioi heikoksi 
37,1 % hammaslääkäreistä, 9,3 % suuhy-
gienisteistä ja 53,6 % hammashoitajista. 
Oulun yliopiston Ohjaajahammaslääkä-
rikoulutuksen suorittaneista 48,7 % piti 
ohjausmotivaatiotaan tyydyttävänä. Alle 
50-vuotiaat vastaajat arvioivat ohjaus-
motivaationsa keskimäärin paremmaksi 
kuin tätä vanhemmat (p < 0,001). Lisäksi 
Oulun opetushammashoitolan työyksi-
kössä työskentelevät (p = 0,028), terveys- 
keskusten vastaavat hammaslääkärit ja 

vastuuohjaajat sekä vuoden 2000 jälkeen 
valmistuneet vastaajat arvioivat ohjaus-
motivaationsa paremmaksi kuin muut  
(p < 0,001). Heikoimmaksi ohjausmoti-
vaationsa arvioivat suun terveydenhuol-
lossa yli 15 vuotta työskennelleet ja har-
vemmin kuin kuukausittain tai vuosittain 
opiskelijoita ohjaavat (p < 0,001). Oh-
jaajakoulutusta saaneet arvioivat ohjaus-
motivaationsa paremmaksi kuin ne, jotka 
eivät olleet osallistuneet koulutukseen  
(p < 0,001). Oulun yliopiston Ohjaaja-
hammaslääkärikoulutuksen suorittanei-
den ohjausmotivaatio taas oli parempi 
kuin muiden vastaajien (p = 0,029) (tau-
lukko 2). 

Oppimisen tukeminen

Oppimisen tukemista selvitettiin opiske-
lijan ohjaustarpeen tunnistamisen ja op-
pimisprosessin tukemisen näkökulmista. 
Vastaajat arvioivat tunnistavansa opiske-
lijan yksilöllisen ohjaustarpeen – esim. 
kykenevänsä omaksumaan erilaisen oh-
jaajanroolin opiskelun eri vaiheissa ja 
pystyvänsä kannustamaan opiskelijaa eri 
työtehtävien kokeilemiseen – keskimää-
rin tyydyttävästi (taulukko 1). Opiskelijan 
yksilöllisen ohjaustarpeen katsoi tunnista-
vansa tyydyttävästi 45,9 % hammaslääkä-
reistä, 12,8 % suuhygienisteistä ja 41,3 % 
hammashoitajista. Terveyskeskusten vas-
taavat hammaslääkärit arvioivat tunnista-
vansa opiskelijan yksilöllisen ohjaustar-
peen heikommin kuin muut (p < 0,001). 
Vuosittain tai tätä harvemmin opiskelijoi-
ta ohjanneet taas arvioivat tunnistavansa 
opiskelijan yksilöllisen ohjaustarpeen pa-
remmin kuin kuukausittain opiskelijoita 
ohjanneet (p = 0,009) (taulukko 2).

Opiskelijan oppimisprosessin tukemi-
nen, jonka osa-alueita ovat esim. kiinnos-
tuksen herättäminen, ohjaajan ja opiske-
lijan roolien tunteminen sekä virhetilan-
teiden ennakointi, arvioitiin keskimäärin 
tyydyttäväksi (taulukko 1). Kykynsä tukea 
opiskelijan oppimisprosessia arvioi tyy-
dyttäväksi 37,5 % hammaslääkäreistä, 
16,9 % suuhygienisteistä ja 45,6 % ham-
mashoitajista. Ohjaajakoulutukseen osal-
listuneet arvioivat kykynsä tukea opiske-
lijan oppimisprosessia paremmaksi kuin 
ne, jotka eivät olleet saaneet koulutusta  

(p < 0,001) (taulukko 2).

Ohjauskeskustelu

Vastaajat arvioivat osaamisensa liitty-
en reflektiiviseen ohjauskeskusteluun – 
joka merkitsee esim. keskustelun vasta-
vuoroisuutta ja opiskelijan kokemusten 
huomioimista – keskimäärin tyydyttä-
väksi (taulukko 1). Reflektiiviseen oh-
jauskeskusteluun liittyvät taitonsa arvi-
oi hyväksi 39,2 % hammaslääkäreistä,  
15,1 % suuhygienisteistä ja 45,7 % ham-
mashoitajista. Vastuuohjaajat katsoivat hal-
litsevansa reflektiivisen ohjauskeskustelun  
(p < 0,001) paremmin kuin terveyskes-
kusten vastaavat hammaslääkärit ja muut 
ohjaajana toimineet. Ohjaajakoulutusta 
saaneet arvioivat reflektiiviseen ohjaus-
keskusteluun liittyvän osaamisensa pa-
remmaksi (p = 0,015) kuin ne, jotka eivät 
olleet saaneet koulutusta (taulukko 2).

Ohjauksen tavoitteellisuus

Opiskelijaohjauksen tavoitteellisuus, 
joka tarkoittaa esim. oppimistavoitteiden 
asettamista ja niiden toteutumisen seu-
raamista, arvioitiin keskimäärin heikoksi 
(taulukko 1). Oman ohjauksensa tavoit-
teellisuuden arvioi heikoksi 58,2 % ham-
maslääkäreistä, 10,9 % suuhygienisteistä 
ja 30,9 % hammashoitajista. Vastuuohjaa-
jina toimineet ja terveyskeskusten vastaa-
vat hammaslääkärit arvioivat ohjauksensa 
tavoitteellisuuden paremmaksi kuin muut 
(p < 0,001). Vuosittain ja sitä harvemmin 
opiskelijoita ohjaavat taas arvioivat oh-
jauksensa tavoitteellisuuden paremmaksi 
kuin kuukausittain ohjaavat (p = 0,036). 
Ohjaajakoulutukseen osallistuneet kat-
soivat ohjauksensa tavoitteellisuuden pa-
remmaksi (p < 0,001) kuin ne, jotka eivät 
olleet saaneet koulutusta (taulukko 2).

Arviointi ja 
palautteen antaminen

Vastaajien arviointi- ja palautteenanto-
osaamista selvitettiin kehittävän palaut-
teen ja opiskelijalähtöisen arvioinnin 
osalta. Opiskelijalähtöinen arviointi, joka 
merkitsee esim. arvioinnin kokonaisval-
taisuutta, opiskelijan tukemista ja rohkai-
semista sekä opiskelijan itsearvioinnin 
tukemista, katsottiin keskimäärin heikok-
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si (taulukko 1). Opiskelijalähtöisen arvi-
oinnin tunsi hallitsevansa heikosti 43,4 % 
hammaslääkäreistä, 15,0 % suuhygienis-
teistä ja 41,6 % hammashoitajista. Oh-
jaajakoulutukseen osallistuneet arvioivat 
opiskelijalähtöiseen arviointiin liittyvän 
osaamisensa paremmaksi kuin ne, jotka 
eivät olleet saaneet koulutusta (p < 0,001) 
(taulukko 2).

Vastaajat arvioivat kykynsä antaa ke-
hittävää palautetta – mikä tarkoittaa esim. 
palautteen antamista oppimisen tukena, 
säännöllisen palautteenannon merkityk-
sen ymmärtämistä, palautteen oikea-aikai-
suutta sekä tavoitteellisuutta – keskimää-
rin tyydyttäväksi (taulukko 1). Kehittävän 
palautteen antamisen osasi tyydyttävästi 
38,4 % hammaslääkäreistä, 18,8 % suu-
hygienisteistä ja 42,8 % hammashoita-
jista. Vastuuohjaajat arvioivat osaavan-
sa antaa kehittävää palautetta paremmin  
(p = 0,001) kuin terveyskeskusten vas-
taavat hammaslääkärit ja muut ohjaajana 
toimineet. Ohjaajakoulutukseen osallis-
tuneet arvioivat kykynsä antaa kehittävää 
palautetta paremmaksi (p < 0,001) kuin 
ne, jotka eivät olleet saaneet koulutusta 
(taulukko 2).

Pohdinta
Tässä tutkimuksessa useimmat vastaajat 
antoivat itselleen opiskelijaohjausosaami-
sen kokonaisarvosanaksi ”hyvä”. Tämä on 
yllättävää, sillä arvioidessaan ohjausosaa-
misensa eri osa-alueita he tavallisimmin 
antoivat arvosanaksi joko ”tyydyttävä” 
tai ”heikko”. Vastaajien henkilökohtaisil-
la ominaisuuksilla, asenteilla ja sitoutumi-
sella ohjaustyöhön on voinut olla yhteyttä 
ohjausosaamisen kokonaisarviointiin (17, 
20). Lisäksi vastaajat ovat saattaneet ym-
märtää kokonaisarvosanan merkityksen 
monella eri tavalla (3). 

Tulokset osoittivat, että osallistumisel-
la ohjaajakoulutukseen on yhteys hyvään 
opiskelijaohjausosaamiseen. Aikaisempi-
en tutkimusten mukaan (14, 17) ohjaaja-
koulutuksella voidaan vaikuttaa ohjaajan 
pedagogisiin taitoihin ja ohjauksen laa-
tuun. Se, että Oulun yliopiston Ohjaaja-
hammaslääkärikoulutuksen suorittaneet 
arvioivat osaamisensa keskimäärin pa-
remmaksi kuin muut vastaajat, perustu-

nee koulutuksen laaja-alaiseen sisältöön. 
Koulutuksessa ohjaukseen perehdytään 
sekä prosessina että ohjaajan ja ohjatta-
van välisen suhteen ja vuorovaikutuksen 
näkökulmista; lisäksi siinä tarkastellaan 
persoonallista ohjaajuutta myös haasta-
vissa ohjaustilanteissa (12). Ohjaajakou-
lutukseen osallistuneet hyötyvät ohjaus-
osaamisestaan niin ammatillisesti kuin 
henkilökohtaisesti. Heidän käyttämänsä 
ohjausmenetelmät ja heidän vuorovaiku-
tustapansa ovat opiskelijalähtöisempiä, 
mikä antaa paremmat valmiudet huomi-
oida erilaiset oppijat (14, 21). Hammas-
lääkärit antoivat itselleen opiskelijaohja-
usosaamisesta keskimäärin matalamman 
kokonaisarvosanan kuin suuhygienistit 
ja hammashoitajat. Hammaslääkäreiden 
kriittisempi suhtautuminen omaan osaa-
miseensa johtunee hammaslääketieteen 
lisensiaatin koulutuksen rakenteesta ja sii-
tä, että hammaslääkärit olivat osallistuneet 
ohjaajakoulutukseen varsin vähän. Lisäksi 
hammaslääkäriopiskelijoiden harjoittelu 
on aiemmin arvioitu vain hyväksytyksi 
tai hylätyksi, joten ohjaajan itsearvioin-
nin merkitys on ollut vähäinen (5, 7, 15). 

Tässä tutkimuksessa havaittu työyksi-
kön ohjauskäytäntöjen sekä opiskelijan ja 
ohjaajan välisten toimintatapojen heikko 
tuntemus liittynee siihen, että työyhtei-
söissä ei ole yhteisesti sovittuja opiskeli-
jaohjauksen käytäntöjä ja toimintamalleja. 
Kaikkein heikoimmin työyksikkönsä oh-
jauksen laatuvaatimukset ja -kriteerit sekä 
opiskelijan ja ohjaajan vastuut ja roolit ar-
vioivat tuntevansa hammaslääkärit. Suun 
terveydenhuollon suuri työkuormitus vai-
keuttaa opiskelijaohjauksen yhdistämistä 
kliiniseen työhön (1). Se rajoittaa myös 
ohjaukseen käytettävissä olevia resursseja 
ja vastuiden selkeää jakamista työyhteisön 
sisällä. Nykyistä laaja-alaisempi ohjaus-
vastuu vähentäisi ohjauksen kuormitta-
vuutta ja parantaisi sen sujuvuutta (4, 15). 
Terveyskeskusten vastaavat hammaslääkä-
rit ja vastuuohjaajat tunsivat muita ham-
maslääkärivastaajia paremmin harjoittelun 
ohjausprosessin ja -käytännöt sekä opiske-
lijaohjaajan ja harjoitteluvastaavan tehtä-
vät ja vastuut. Ohjaajakoulutukselle on 
tarvetta, sillä koulutus parantaa ohjaajan 
edellytyksiä vastata opiskelijan tarpeisiin 

laaja-alaisesti ja tavoitteellisesti, mikä li-
sää ymmärrystä ohjausprosessista koko-
naisuutena (15, 14, 21). Tässä tutkimuk-
sessa ohjaajakoulutusta saaneet tunsivat 
keskimääräistä paremmin työyksikkönsä 
opiskelijaohjauskäytännöt. Lisäksi osoit-
tautui, että Oulun yliopiston Ohjaajaham-
maslääkärikoulutuksen suorittaneet tun-
sivat harjoittelun ja työssäoppimisen oh- 
jauksen yleiset laatuvaatimukset ja kritee-
rit. Heille olivat tuttuja myös ohjausproses-
si sekä ohjaajan ja harjoitteluvastaavan teh-
tävät ja vastuut omassa organisaatiossaan.

Tulosten perusteella ohjausmotivaa-
tionsa arvioivat heikoimmaksi 50-vuotiaat 
ja sitä vanhemmat. He eivät saaneet opis-
kelijaohjaajina toimiessaan kollegoilta 
kannustusta eivätkä rakentavaa palautetta, 
mikä on voinut vaikuttaa siihen, etteivät 
he olleet halukkaita oppimaan ja kehitty-
mään opiskelijoiden ohjaajina. Heistä noin 
kolmasosa arvioi ohjausmotivaationsa 
heikoksi. Suun terveydenhuollossa tapah-
tuneet isot rakenteelliset muutokset ovat 
osaltaan kasvattaneet työn kuormittavuut-
ta ja heikentäneet ammattilaisten mahdol-
lisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä, mikä 
on mahdollisesti lisännyt iäkkäämpien ha-
lukkuutta antaa yhä enemmän tilaa nuo-
remmille kollegoille (6, 16). Hammaslää-
kärien syventävä käytännön harjoittelu 
osana tutkintoa käynnistyi vuonna 2014. 
Tulosten perusteella vuoden 2000 jälkeen 
valmistuneet vastaajat olivat kiinnostu-
neimpia ohjaamaan opiskelijoita sekä 
halukkaimpia oppimaan ja kehittymään 
opiskelijaohjaajina. Ohjausmotivaatiota 
lisäsi se, että vastaaja oli saanut rakenta-
vaa palautetta toiminnastaan opiskelijan 
ohjaajana. Nuorten ja iäkkäämpien kolle-
goiden kannattaa tehdä opiskelijaohjauk-
sessa tiimityötä, sillä se edistää ymmärtä-
mystä osaamisen ja koulutusrakenteiden 
muutosten mukanaan tuomista hyödyistä 
(19). Kyselyyn osallistuneista ammattiryh-
mistä hammashoitajat arvioivat ohjausmo-
tivaationsa kaikkein heikoimmaksi. Tähän 
on luultavasti vaikuttanut koulutusraken-
teiden muutoksen aiheuttama opiskelija-
määrän ja ohjausvastuun lisääntyminen. 

Tulosten perusteella vastaavat ham-
maslääkärit ja vastuuohjaajat olivat ylei-
sesti ottaen kiinnostuneita ohjaamaan 

Opiskelijaohjausosaaminen
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opiskelijoita. Lisäksi säännöllinen oh-
jaaminen edisti halua oppia ja kehittyä 
ohjaajana. Vastaajat kokivat, että raken-
tavan palautteen saaminen ohjaajana toi-
mimisesta sekä myönteiset kokemukset 
ohjaustilanteista lisäsivät uskoa omiin 
kykyihin toimia ohjaajana. Onnistunut 
ohjaus palkitsee aina ja tuo ohjaajalle tun-
teen siitä, että hän voi jakaa ammatillista 
tietämystään kehittääkseen tulevan kolle-
gansa ammattitaitoa (14, 19). Oulun ope-
tushammashoitolan työyksikössä työsken-
televillä työyhteisön kollegiaalinen tuki ja 
kannustus lisäsivät kiinnostusta ohjaami-
seen, ja samalla ne edistävät ohjaajana  
kehittymistä. 

Tavoitteellisen ohjauksen ensisijaisena 
periaatteena on, että harjoittelulle laadi-
tut tavoitteet perustuvat koulutusohjelman 
opetussuunnitelman osaamistavoitteisiin 
ja että tavoitteiden asettelulla voidaan vai-
kuttaa oppimisprosessin etenemiseen (18). 
Tulokset osoittivat, että hammaslääkäreillä 
on kehitettävää tavoitteiden huomioimi-
sessa ja palautteen antamisessa. Terveys-
keskusten vastaavilla hammaslääkäreillä 
ja vastuuohjaajana toimivilla on yleen-
sä päävastuu ohjaamisesta. Heillä olikin 
paremmat valmiudet huomioida koulun 
opetussuunnitelman osaamistavoitteet ja 
opiskelijan asettamat oppimistavoitteet 
oppimistilanteissa kuin niillä, jotka ohjaa-
vat vain satunnaisesti oman työnsä ohessa. 
He olivat myös kriittisempiä oman ohja-
usosaamisensa arvioinnissa ja löysivät ke-
hitettävää siinä, kuinka hyvin he pystyi-
vät rohkaisemaan opiskelijaa seuraamaan 
asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kui-
tenkin suurin osa kaikista vastaajista jätti 
selvittämättä, perustuvatko harjoittelulle 
asetetut tavoitteet koulutuksen opetus-
suunnitelman osaamistavoitteisiin. Ohja-
uksen tavoitteellisuutta voidaan edistää 
yhdessä asetetuilla osaamistavoitteilla, 
mutta myös organisoimalla työ hyvin ja 
jakamalla ohjausvastuu selkeästi (4). Oh-
jaajakoulutus lisää ohjaajan valmiuksia 
seurata opiskelijan itselleen asettamien 
oppimistavoitteiden toteutumista. Kaikki 
Oulun yliopiston Ohjaajahammaslääkäri-
koulutuksen suorittaneet vastaajat arvioi-
vat käyneensä ohjaamiensa opiskelijoiden 
kanssa läpi harjoittelun tavoitteet ja sen, 

saavutettiinko tavoitteet. He selvittivät 
opiskelijalle, mitä harjoittelussa tulee ta-
voitteiden saavuttamiseksi tehdä; lisäksi 
he keskustelivat opiskelijan kanssa siitä, 
ovatko tämän asettamat tavoitteet niin 
konkreettisia, että tämä tietää käytännön 
työtilanteissa, mitä tavoittelee ja mihin 
pyrkii. Tavoitteet tarjoavat työkaluja sekä 
ohjaajalle että opiskelijalle ja edistävät si-
ten opiskelijan ammatillista kehittymistä 
(19).

Tässä tutkimuksessa useimmat vastaa-
jat pitivät opiskelijalähtöiseen arviointiin 
liittyvää osaamistaan heikkona. Tämä voi 
olla seurausta siitä, etteivät kaikki ymmär-
rä arviointiprosessin luonnetta tai arvi-
ointikriteereitä, mutta myös siitä, etteivät 
kaikki käytä sovittuja arviointikriteereitä 
(3, 20). Hammashoitajien ja suuhygienis-
tien koulutuksessa arviointi pohjautuu 
usein laadulliseen arviointiin sekä opis-
kelijoiden itsearviointiin ja vertaisarvi-
ointiin, mikä antaa paremmat valmiudet 
opiskelijalähtöisyyteen kuin hammaslää-
kärikoulutuksessa käytetty arviointijärjes-
telmä (8, 11). Itsearviointitaitojen kehittä-
minen tukee ammatillista kehittymistä ja 
vahvistaa opiskelijan sisäistä motivaatiota 
oppimiseen (3, 5). Hammaslääkärit arvioi-
vat, että heillä on kehitettävää opiskelijan 
itsearvioinnin tukemisessa samoin kuin 
opiskelijan kannustamisessa oppimiskoke-
musten reflektointiin. Lisäksi hammaslää-
kärit katsoivat, että heidän pitäisi kehittää 
osaamistaan liittyen epäselvien asioiden 
ja kielteisten tunteiden ottamiseen esille 
arviointikeskustelussa. Arviointitilantee-
seen vaikuttavat usein kiire ja se, etteivät 
harjoittelua ohjaavat tavoitteet ole riittä-
vän selkeät ja riittävän yksilöllisesti mää-
ritellyt (20). Kyselyvastauksia arvioitaessa 
on huomioitava myös koulutusohjelmien 
erilaiset lähtökohdat harjoittelun arvioin-
tiin. Kun hammaslääketieteen opiskelijalla 
on harjoitteluun liittyvä ongelmatilanne, 
hänen kuuluu ottaa yhteyttä tutkinto-oh-
jelmavastaavaan (7). Ohjaajakoulutuksen 
käyneillä oli muita vastaajia paremmat 
valmiudet tukea opiskelijan itsearviointia 
ja rohkaista tätä oppimiskokemusten ref-
lektoimiseen. Oulun yliopiston ohjaaja-
hammaslääkärikoulutuksen suorittaneilla 
oli lisäksi keskimääräistä paremmat val-

miudet ohjata opiskelijaa käsittelemään 
mahdollisia kielteisiä tunteitaan arvioin-
tikeskustelussa.

Tutkimustulokset osoittavatkin, että 
ohjaajina toimivat tarvitsevat ohjaaja-
koulutusta. Sen avulla voidaan kehittää 
ohjaajien valmiuksia käyttää erilaisia ar-
viointityökaluja sekä tehdä laadukasta ja 
oppimista tukevaa ohjaustyötä oman klii-
nisen työnsä rinnalla (3, 20).

Johtopäätökset
Vastaajat arvioivat opiskelijaohjausosaa-
misensa sen eri osa-alueilla enimmäkseen 
joko tyydyttäväksi tai heikoksi. Eniten ke-
hitettävää on ohjauskäytäntöjen tuntemi-
sessa, ohjaajan motivaatiossa, ohjauksen 
tavoitteellisuudessa sekä arvioinnissa. 
Ohjaajakoulutusta tarvitaan, sillä koulu-
tukseen osallistumisella on positiivinen 
yhteys ohjausosaamiseen. Tämän tutki-
muksen tuloksia voidaan hyödyntää oh-
jaajakoulutuksen kehittämisessä sekä har-
joittelupaikkojen ja oppilaitosten välisessä 
yhteistyössä. Jatkotutkimushaasteena on 
selvittää ohjaajakoulutuksen vaikutusta 
ohjausosaamiseen suun terveydenhuol-
lossa. n

The competence of dental 
health care personnel in 
mentoring students
The changes in educational structures 
require dental health care personnel to 
possess competence in mentoring. The 
purpose of this study was to describe 
the competence of dentists, dental hy-
gienists and dental assistants in mento-
ring students and its associations to the 
socio-demographics in primary health  
care. 

The data was collected by Mentors’ 
Competence Instrument (MCI) during au-
tumn 2017 from dentists, dental hygien-
ists and dental assistants working in the 
health care centers of the Finnish dentist 
site (tkharjoittelu.hammaslaakariliitto.fi) 
(N=3209) and from dentists who had com-
pleted dentist mentoring training in the 
University of Oulu (N=26). The response 
rate was 34.2% (n=1097). 

The respondents assessed their com-
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petence in mentoring to be fair in sup-
porting students’ learning, interaction 
and constructive feedback. Knowledge 
of the students’ mentoring practices and 
procedures, the motivation of the mentor 
and goal-orientation of the mentoring and 

student-based evaluation was assessed to 
be poor. Participation in mentoring train-
ing was connected to the competence in 
mentoring.

There is a need for improvement in 
the competence of student mentoring, 

especially in knowledge of the mentor-
ing practices, the goal-orientation of the 
mentoring, student-based evaluation and 
the mentors’ own motivation. Student 
mentoring training is needed in dental 
health care. n
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