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Sairaanhoitajien rooli terveydenhuollossa on korostunut, ja tämänhetkinen tilanne lisää 

entisestään tarvetta osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuudelle. Sairaanhoitajan 

koulutuksesta jopa puolet koostuu käytännön harjoittelusta kliinisessä oppimisympäristössä. 

Opiskelijaohjaajien osaamisessa on viimeaikaisten tutkimusten perusteella tunnistettu eri osa-

alueita, ja tutkimusten mukaan opiskelijaohjaajat arvioivat ohjausosaamisensa pääsääntöisesti 

hyväksi, mutta oman työyksikön ohjauskäytäntöjen tuntemisessa on puutteita. Miten 

opiskelijaohjausta voisi kehittää? 

 

Euroopan unionissa puolet sairaanhoitajan koulutuksesta toteutuu kliinisessä harjoittelussa (1). 

Kliinisen harjoittelun laatu vaikuttaa sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillisen osaamisen 

kehittymiseen, ja lisäksi vastavalmistuneiden hoitajien alalla pysymiseen (1,2). Lähes puolet 

nykyisistä sairaanhoitajista eläköityy vuoteen 2030 mennessä, joten on suuri tarve kouluttaa uusia 

sairaanhoitajia ja pitää olemassa olevat sairaanhoitajat alalla. Opiskelijaohjaajilla on merkittävä 

rooli ja vastuu sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisestä oppimisesta, koska kansainvälisesti 

opettajien rooli ohjatun kliinisen harjoittelun osalta on vähentynyt. 

 

Ohjaajien kehittymishaasteet 

 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaajien osaamista tutkittaessa on selvitetty 

itsearvioitua osaamista eri osa-alueilla. Reflektiivinen ohjauskeskusteluosaaminen, johon kuuluvat 

esimerkiksi vastavuoroinen ohjauskeskustelu opiskelijan ja ohjaajan välillä sekä opiskelijan 

rohkaiseminen kertomaan kokemuksistaan, on arvioitu hyväksi (3). Samoin ohjaajan 



ominaisuudet, kuten empaattisuus, joustavuus, kärsivällisyys ja kannustavuus, on arvioitu hyväksi 

kliinisen oppimisympäristön, opiskelijaohjauksen ja opiskelijoiden oppimisprosessiin liittyvien 

osa-alueiden ohella (3,4). 

 

Haasteita on tunnistettu ohjaajien työyksikön ohjauskäytäntöjen tuntemisessa, harjoittelun 

ohjausresurssien sekä sidosryhmien (oppilaitosten) välisten pedagogisten käytänteiden osalta. 

Tähän kuuluvat sosiaali- ja terveysalan harjoittelun ja työssäoppimisen ohjauksen 

laatuvaatimuksien ja kriteerien tunteminen, opiskelijoiden harjoittelun ohjausprosessin tunteminen 

omassa organisaatiossa sekä opiskelijavastaavan ja opiskelijaohjaajan tehtävien ja vastuiden 

tunnistaminen. Opiskelijaohjaajat ovat arvioineet osaamisensa tällä osa-alueella tyydyttäväksi 

(3,4). 

 

Laadukkaan harjoittelun varmistamiseksi on tärkeää, että harjoitteluyksiköt tiedostavat haasteet 

työyksikön ohjauskäytäntöjen tuntemisessa ja panostavat sen kehittämiseen. Mikäli 

työssäoppimisen laatuvaatimuksia ja kriteerejä ei tunneta kunnolla, harjoittelun laatu eli 

opiskelijoiden oppiminen kärsii. Tasapuolisen harjoittelukokemuksen toteutumiseksi 

organisaation harjoittelusta vastaavien tahojen tulisi huolehtia siitä, että ohjaajat varmasti tietävät, 

kuinka ohjausprosessin tulee edetä omassa organisaatiossa. Ohjauskoulutus vastaa osaltaan näihin 

kehittämiskohteisiin, mutta suomalaisista ohjaajista vain alle 40 prosenttia on käynyt 

ohjauskoulutuksen (5). 

 

Qualment-malli ja tunnistetut opiskelijaohjaajan osaamisalueet 

 

Kansainvälisessä Qualment-hankkeessa (Quality mentorship for developing competent nursing 

students, https://www.qualment.eu/) on kehitetty malli opiskelijaohjaajien osaamisalueista (Kuvio 

1). Ohjausosaaminen koostuu opiskelijaohjaajan yksilöllisistä osaamisalueista, 

vuorovaikutuksesta työyhteisössä sekä ohjausresursseista. Opiskelijaohjaajan luonteenpiirteet, 

motivaatio ohjata sekä käytänteet ja resurssit ohjaajan ja opettajan välillä kuuluvat tähän osa-

alueeseen. Toinen osa-alue koostuu kulttuurisesta osaamisesta, johon sisältyvät tietoisuus omasta 

kulttuurista, kulttuurisensitiivisyys, tieto eri kulttuureista sekä viestintä ja vuorovaikutustaidot. 

Oppimisprosessin tukeminen muodostaa kolmannen osaamisalueen, jossa tavoitteiden 



asettaminen, reflektiivinen ohjauskeskustelu sekä rakentava palaute muodostavat jatkumon 

oppimisprosessin tukemisessa. Näiden kolmen ohjausosaamisen osa-alueen vahvuudet 

näyttäytyvät opiskelijalähtöisessä arvioinnissa ja lopulta laadukkaassa hoitotyössä. Mallia voidaan 

hyödyntää opiskelijaohjaajien ohjauskoulutuksen kehittämisessä. (5) 

 

Terveysalan harjoitteluiden laatusuositukset 

 

Terveysalan harjoittelujen laatusuositukset ammattikorkeakouluille (2020) on julkaistu 

asiantuntijoiden yhteistyönä laadukkaan harjoittelun varmistamiseksi ja koskettaa kaikkien 

terveysalan opiskelijoiden kliinistä harjoittelua. Laatusuosituksessa on määritelty sekä opiskelijan 

tehtävät että yksityiskohtaisesti myös opettajan ja ammattikorkeakoulun (organisaation) tehtävät 

ennen harjoittelua, harjoittelun aikana sekä harjoittelun jälkeen (6). Vaikka opettajien rooli 

kliinisen harjoittelun ohjaamisen osalta on vähentynyt, on opettajalla iso vastuu oppimisen 

tukemisessa koko harjoitteluprosessin aikana. Harjoitteluun liittyvien organisaatioiden tulee 

pohtia, miten voisi luoda pysyviä yhteistyömalleja harjoittelupaikkojen kesken, pitää yllä avointa 

vuorovaikutusta sekä taata opiskelijaohjaajille koulutusta, mahdollisuutta kehittää ohjaustaitojaan 

sekä resursoida organisaatioiden tasolla aikaa ohjata opiskelijoita. Näihin tavoitteisiin 

pääsemiseksi tulisi pitää yllä keskustelua ohjausosaamisen tarpeista, kehittää itseämme 

opiskelijaohjaajina sekä tiedostaa sen merkitys tulevien ammattilaisten kasvun mahdollistajana. 
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