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Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla haastavia opiskelijaohjaustilan-

teita terveysalan opettajaohjaajan, opiskelijaohjaajan ja opiskelijan näkökulmista. Tavoit-

teena oli tuottaa tietoa haastavista opiskelijaohjaustilanteista ilmiönä opiskelijaohjauksen 

kehittämiseksi.  

 

Tähän kirjallisuuskatsaukseen tutkimuksia haettiin Cinahl, Medline (Ovid), Scopus ja 

Medic tietokannoista ja aikarajaus tehtiin vuosien 2006–2016 välille. Sisäänotto kritee-

rinä olivat tutkimukset, jotka kuvasivat terveysalan opettajan, opiskelijan ja ohjaajan kä-

sityksiä tai kokemuksia haastavista opiskelijaohjaus tilanteista. Lisäksi sisäänottokritee-

reinä olivat englannin tai suomen kieli, kokotekstin saatavuus ja tutkimuksen vertaisarvi-

ointi. Haku tuotti kaikkiaan 321 tutkimusartikkelia, joista sisäänotto- ja poissulkukritee-

reiden perusteella lopulliseksi aineistoksi muodostui kahdeksan tutkimusartikkelia. Löy-

detty kirjallisuuskatsausaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetel-

mällä. 

 

Tässä laadullisessa kirjallisuuskatsauksessa terveysalan opettaja-ja opiskelijaohjaajat 

sekä opiskelijat kuvailivat haastavia opiskelijaohjaustilanteita yhdenmukaisesti. Haasta-

via opiskelijaohjaustilanteita kuvailtiin opiskelijoiden ominaisuuksien tai esitettyjen toi-

mintatapojen kautta. Opiskelijoilla kuvailtiin olevan valmistautumattomia kliiniseen har-

joitteluun ja heillä oli heikko motivaatio. Ongelmia kuvailtiin olevan sekä tiedon omak-

sumisessa, että sen soveltamisessa ja heiltä puuttui itseohjautuvuus ja kyky tehdä itsear-

viointia. Opiskelijoilla oli myös vaikeutta kommunikoinnissa ja heillä esiintyi epäammat-

timaista käytöstä. Haastaviin opiskelijaohjaustilanteisiin liittyi myös opiskelijaohjaajien 

omia kokemuksia liittyen ohjaajana toimimiseen. Ohjaajat kokivat kielteisiä tuntemuksia 

opiskelijaohjauksen aikana. He myös ilmaisivat tarvitsevansa tukea ohjaukseensa. 

Avainsanat: Ohjattu harjoittelu, opiskelijaohjaus, opiskelijat, opettajat ja opiskelijaoh-

jaaja 
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1. JOHDANTO 

 

Terveysalalle opiskelemaan hakeutuneiden opintoihin sisältyy teoriaopintojen lisäksi pal-

jon ohjattua, käytännössä tapahtuvaa kliinistä harjoittelua erilaisissa terveydenhuollon 

yksiköissä. Teoriaopintojen ja kliinisen harjoittelun tarkoituksena on kouluttaa opiskelija 

tulevaan ammattiinsa, oman alansa asiantuntijaksi, halliten sen monipuoliset ja vastuulli-

set työtehtävät. (Heinonen ym. 2004.) Opiskelijoiden ohjaukseen kliinisessä harjoitte-

lussa osallistuvat terveydenhuollon yksiköstä nimetty opiskelijaohjaaja sekä opiskelijan 

oman ammatillisen koulun / tiedekunnan opettajaohjaaja. Heidän tehtäviinsä kuuluu opis-

kelijan arvioiminen ja palautteen antaminen hänen suorituksistaan opintojen aikana. (Hei-

nonen ym. 2004, Salminen & Koivula 2016, Nursing and Midwifery Board of Australia 

2016, Canadian Nurses Association 2016.)  

 

Terveysalalle opiskelevien kansallisesti ja kansainvälisesti, tulee täyttää opintojensa ai-

kana joukko ammatillisia vaatimuksia (Heinonen ym. 2004, Nursing and Midwifery 

Counsil NMC 2016.) Täytettyään ammatilliset vaatimukset, terveydenhoitoalalla työs-

kentelevä henkilö on pätevä toimimaan ammatissa valmistumisensa jälkeen. Ammatilli-

set vaatimukset ovat tärkeitä myös siksi, että terveyspalveluita käyttävät kansalaiset ky-

kenevät kuvailemaan, mitä he voivat odottaa terveydenhuollon ammattihenkilön toimin-

nalta. Keskeisinä teemoina ammatillisissa vaatimuksissa ovat ammatillisuus, eettisyys, 

asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja hoidon laatu. (Aitlahti 2002, Nursing and Midwifery 

Counsil NMC 2016, Nursing and Midwifery Board of Australia 2016, Canadian Nurses 

Association 2016.) 

 

Valtaosa terveysalan opiskelijoista suoriutuu kliinisistä harjoittelujaksoista asianmukai-

sesti, läpäisten harjoittelujaksolle asetetut hoitotyön tavoitteet. On kuitenkin havaittu, että 

osalla opiskelijoista menestyminen harjoittelujaksoilla jää erittäin heikoksi ja heillä on 

vaikeuksia saada suoritettua kliiniseen harjoitteluun asetettuja hoitotyön vähimmäisvaa-

timuksia. (Poorman ym. 2011.) Mikäli heikosti suoriutuvia opiskelijoita ei tunnisteta jo 

varhaisessa vaiheessa ja heidän suorituksiaan ei saada parannettua, on olemassa riski, että 

valmistuttuaan heistä tulee vaarallisia ammatinharjoittajia, jotka ovat vaaraksi potilaille 

ja koko ammattikunnalle. (Duffy 2003.) 



 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla haastavia opiskelijaohjaustilan-

teita terveysalan opettajaohjaajan, opiskelijaohjaajan ja opiskelijan näkökulmista. Tavoit-

teena on tuottaa tietoa haastavista opiskelijaohjaustilanteista ilmiönä opiskelijaohjauksen 

kehittämiseksi. Aihe on tärkeä, ensisijaisesti kyseessä on potilaiden etu ja heidän turval-

lisuutensa. Toisaalta, yhtä tärkeää on kyetä tunnistaa, hallita ja ennaltaehkäistä haasteel-

lisia opiskelijaohjaustilanteita, jotta tulevaisuudessa voimme varmistua siitä, että koulu-

tamme ammattitaitoista terveydenhoitoalan työntekijöitä työelämän tarpeisiin. 
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2. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN KÄSITTEET 
 

2.1 Turvaton opiskelija 

 

Käsitteellä Unsafe student viitataan kansainvälisessä kirjallisuudessa terveysalan opiske-

lijoihin, joilla on todettu olevan puutteita tiedoissa ja taidoissa. Nämä puutteet voivat vai-

kuttaa potilasturvallisuutta heikentävästi kliinisessä hoitotyössä. Lisäksi näillä opiskeli-

joilla on kuvailtu olevan muun muassa oppimisvaikeuksia, alhainen motivaatio sekä puut-

teita ihmissuhdetaidoissa. (Scanlan ym.2001, Hrobsky & Kersbergen 2002.) Tässä kirjal-

lisuuskatsauksessa on tarkoitus kuvailla haastavia opiskelijaohjaustilanteita, joiden syn-

tymiseen läheisesti liittyy unsafe student käsite. Käsitteen suomenkielisenä muotona tässä 

työssä käytetään käsitettä turvaton opiskelija, jolla tarkoitetaan opiskelijassa esiintyviä 

edellä mainittuja ominaisuuksia.  

 

2.2 Opiskelijaohjaaja 

 

Suomessa laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuuksiin kuuluu opiske-

lijoiden ohjaaminen. Velvollisuus on määritelty terveydenhuollon ammattihenkilöitä kos-

kevan lain 1.luvun 3f §:ssä. Opiskelijalle, joka toimii terveydenhuollon työtehtävissä har-

joittelujaksojen aikana, tulee nimetä henkilökohtainen ohjaaja. (Laki terveydenhuollon 

ammattihenkilöistä 559/1994.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa opiskelijaohjaaja käsit-

teellä tarkoitetaan terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka on nimetty käytännön harjoit-

telujaksoa suorittavalle terveysalan opiskelijalle.  

 

2.3 Terveysalan opettajaohjaaja 

 

Terveysalan opettajilla on oman opetettavan alansa ammatillinen koulutus sekä työkoke-

musta. Näiden lisäksi opettajat hallitsevat alansa teoreettisen taustan, sisällöt ja nykyhet-

ken asettamat työelämän vaatimukset. Opiskelijoille opettaja toimii esikuvana ammatil-

lisuuden ja arvoperustan luomisessa ja hänen tehtäviinsä kuuluu myös opiskelijan arvioi-

minen ja palautteen antaminen. (Salminen & Koivula 2016.) Opettajalla on myös suuri 
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merkitys opiskelijoiden oppimiselle ja itsetunnon rakentumiselle (Rowbotham & Owen 

2015). 

 

2.4 Kliininen oppimisympäristö 

 

Terveysalalla, ohjattu harjoittelu kuuluu osaksi terveydenhuollon koulutusta. Harjoitte-

luja suoritetaan lukuisissa terveydenhuollon yksiköissä ja niiden tavoitteena on opiskeli-

joiden ohjaaminen kohti työelämän tehtäviä valmistumisen jälkeen. Harjoittelujaksojen 

aikana opiskelijoita ohjataan soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja, jotta he saavuttai-

sivat riittävän ammatillisen osaamisen ja kykenisivät antamaan turvallista hoitoa. (Hei-

nonen ym. 2004, Ahola ym. 2005.) Harjoittelut tapahtuvat terveysalan yksiköissä, jotka 

ovat oppimisympäristöjä. Hyvää oppimisympäristöä kuvaillaan paikaksi, jossa tiimityös-

kentely on sujuvaa, kommunikointi on hyvää ja tehokasta. Myös yksiköiden hallinto / 

johto on tietoinen työntekijöiden ja opiskelijoiden fyysisistä, sekä henkisistä tarpeista 

(Saarikoski 2003.) Lisäksi oppimisympäristöiltä odotetaan hoidon korkeaa laatua ja näyt-

töön perustuvia käytänteitä (Mikkonen 2005). 

 

2.5 Opiskelijaohjaus 

 

Ohjaus on vuorovaikutteinen suhde, joka muodostuu ohjaajan ja opiskelijan välille ja sen 

tarkoituksena on pyrkiä edistämään opiskelijan taitoja. Ohjaaminen harjoittelussa on ope-

tuksellinen ja vuorovaikutteinen suhde, jossa oppimista tapahtuu kokemuksen kautta. 

(Nummenmaa 1993.) Harjoittelussa tapahtuvassa ohjaamisessa on tarkoitus tukea opis-

kelijan omaa ammatillista kasvua ja sen kehittymistä (Väisänen 2002). 
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3. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUS-

KYSYMYKSET 
 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla, millaisia käsityksiä haastavista opiske-

lijaohjaustilanteista on terveysalan opettajaohjaajilla, opiskelijaohjaajilla ja opiskelijoilla. 

Tavoitteena on tuottaa tietoa haastavista opiskelijaohjaustilanteista ilmiönä opiskelijaoh-

jauksen kehittämiseksi. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

 

Millaisia käsityksiä haastavista opiskelijaohjaustilanteista on terveysalalla 

 

 Opettajaohjaajien näkökulmasta? 

 Opiskelijaohjaajien näkökulmasta? 

 Opiskelijoiden näkökulmasta? 
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4. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa mukaillaan systemaattista kirjallisuuskatsausta, jossa, py-

ritään mahdollisimman laajasti luomaan kokonaiskuva jo olemassa olevasta tiedosta (Pu-

das-Tähkä & Axelin 2007). Petticrew (2001) mukaan systemaattinen kirjallisuuskatsaus 

on tieteellinen menetelmä, jolla tunnistetaan ja kootaan olemassa olevaa tietoa arvioiden 

sen laatua (Kääriäinen & Lahtinen 2006). Kirjallisuuskatsauksen työskentelyvaiheet ovat 

luonteeltaan prosessimaiset ja ne jakaantuvat erilaisiin vaiheisiin (Suhonen ym. 2016). 

Tärkeimpänä vaiheena on tutkimussuunnitelman laatiminen, jossa tutkija asettaa tutki-

muskysymykset, valikoi menetelmät, tutkimusstrategian, laatukriteerit ja käytettävät me-

netelmät kerätyn aineiston yhdistämiselle synteesiksi (Lipp 2003). Tässä systemaattista 

kirjallisuuskatsausta mukailevassa työssä ei laadittu tutkimussuunnitelmaa. Työ lähti liik-

keelle suunnittelemalla ideapaperi aiheesta ja muotoilemalla tutkimuskysymykset sekä 

asettamalla tietokantahaun asiasanat ja rajaukset. 

 

Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen käytännön toteuttaminen jakaantuu erilaisiin vai-

heisiin, joista ensimmäinen on tutkimusten hakeminen tietokannoista ja toinen vaihe löy-

dettyjen tutkimuksen kriittinen arviointi. Kolmannessa ja neljännessä vaiheessa suorite-

taan lopulta valitusta aineistosta analyysi ja lopuksi itse synteesi. (Suhonen ym. 2016.) 

Kirjallisuuskatsauksessa kaikki vaiheet kirjataan, jotta sen toistettavuus olisi mahdollista 

(Pudas-Tähkä & Axelin 2007). Oikeilla menetelmillä toteutetut systemaattiset kirjalli-

suuskatsaukset toimivat näyttöön perustuvan hoitotyön kehittäjinä (Niela-Vilén ym. 

2016). Kirjallisuuskatsaukset voivat tuoda esille myös ehdotuksia uusien tutkimusten tar-

peelle tai ne eivät tuota erilaista lopputulosta jo aiemmin tehdyille katsauksille estäen 

tarpeettomien tutkimusten käynnistystä (Polit & Beck 2012).  

 

4.1 Aineiston hankinta 

 

Kriittisin vaihe kirjallisuuskatsauksen onnistumisen kannalta on onnistuminen itse haku-

prosessissa, sillä virheet jotka syntyvät tässä vaiheessa johtavat vääriin johtopäätöksiin 

(Pudas-Tähkä & Axelin 2007). Informaatikon asiantuntija apua voidaan käyttää aineiston 

hankintaan liittyen (Niela-Vilén ym. 2016). Oulun yliopiston lääketieteellisen kirjaston 
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informaatikon apua käytin yhden kerran 13.9.2016. Olin toimittanut ennalta listan haku-

sanoista ja kertonut tutkimukseni tarkoituksen. Informaatikko opasti hakutietokantojen 

käyttöä ja alustavasti ohjasi antamieni asiasanojen yhdistämisessä. Lisäksi hakusanoja 

haettiin alustavasti kunkin käyttämäni hakutietokannan omista sanastoista. Myöhemmin 

suoritin haut itsenäisesti. Hauissa yhdistelin opiskelija ohjaukseen liittyvät asiasanat haas-

teellisiin opiskelijaohjaustilanteisiin. Käytetyt hakusanat ovat kuvattu taulukossa 1. Haku 

oli rajattu vuosiin 2006–2016, englannin tai suomen kieli, vertaisarvioitu julkaisu ja ko-

kotekstin saatavuus. 

 

Taulukko 1. Hakusanat tietokannoittain. 

Hakusanat eri tietokannoista 

 

Cinahl 

 

”unsafe student” OR ”failing student” OR ”under performance” OR ”academic failure” AND “clinical 

competence” OR “student performance appraisal” OR “education, clinical” OR “clinical supervision” 

OR “supervisors” OR “supervision” OR “faculty-student-relations” OR “Preceptorship” OR ”mentor-

ship” AND “health educator” OR “supervisor” OR “instructor” OR “mentor” OR “preceptor” OR “ed-

ucator” 

 

Medline Ovid 

 

”unsafe student” OR ”failing student” OR ”under performance” OR “Underachievement” AND “clinical 

competence” OR “competence-based education” OR “mentor OR “preceptorship” OR “students, nurs-

ing” OR “attitude of health personnel” ”faculty, nursing” ”education, nursing” OR “health educators” 

 

Scopus 

 

”unsafe student” OR unsaf* OR ”failing student” OR ”under performance” OR “Underachievement” 

AND “clinical competence” OR “clinical supervision” OR presep* OR mentor* OR superv* OR instru* 

OR educ* OR tuto* OR “coach” 

 

Medic  
“haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet” AND ”ohjaa*” OR ”ment*” OR ”tuuto*” OR ”opett*” OR ”hoi-

totyön opettaja” AND "ohjattu harjoittelu" OR "kliininen harjoittelu"  

 

 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineisto kerättiin Cinahl, Medline Ovid, Scopus ja Medic–

tietokannoista käyttäen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen hakuperiaatteita. Poissulke-

vina kriteereinä olivat: 1. tutkimuksen kokotekstiä ei saatavilla. 2. muu kuin englannin tai 

suomen kieli. 3. ei vertaisarvioitu tutkimus. Asettamieni hakusanojen ja valintakriteerei-

den perusteella löysin kaikkiaan 321 artikkelia, joista otsikon perusteella yhteensä valitsin 

120 tutkimusta. Tämän jälkeen valitsin 22 tutkimusartikkelia, joista kokotekstit olivat 
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saatavilla. Valituista artikkeleista hylkäsin vielä pois ne tutkimukset, jotka eivät vastan-

neet tutkimuskysymyksiin. Tällöin lopulliseksi aineistoksi muodostui kahdeksan tutki-

musta. Hakuprosessissa etenemiseni ja artikkeleiden valinta- ja poissulkemiskriteerit ovat 

kuvattuna kuviossa 2. 

 

 

Kuvio 1. Hakuprosessissa eteneminen ja artikkeleiden valinta- ja poissulkukriteerit. 

 

4.2 Aineiston kuvaus 

 

Tämän kirjallisuuskatsauksen aineisto koostui kaikkiaan kahdeksasta tutkimuksesta. Tut-

kimuksissa kuvailtiin tutkimuksen tausta, tarkoitus, kohderyhmät, mahdolliset rajaukset, 

käytetyt tutkimusmetodit ja tutkimustulokset. Tutkimusaineiston analyysimenetelmät ku-

vattiin jokaisessa tutkimuksessa selkeästi. Tutkimusten eettisyyttä ja luotettavuutta oli 

muutamassa tutkimuksessa kuvailtu monipuolisesti, mutta pääosin lyhykäisesti eikä eri-
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tyisen syvällistä pohdintaa aiheista ollut tehty. Kaikki aineiston tutkimukset olivat laadul-

lisia, joissa seitsemässä tutkimuksessa aineistonkeruu menetelmänä oli käytetty haastat-

telua ja yhdessä tutkimuksessa Q-menetelmää. Q-menetelmällä tarkoitetaan laadullista 

tutkimusmenetelmää, jonka analysointiin käytetään määrällisen menetelmän välineitä 

(Watts & Stenner 2005). Valitut menetelmät soveltuivat aiheisiin, koska laadullisen tut-

kimuksen avulla on mahdollista tutkia kokemuksia ja laadullisessa tutkimusmenetel-

mässä pääpaino on tutkimukseen osallistuvien näkökulmissa tutkimuksen kohteena ole-

vasta ilmiöstä. (Kylmä ym. 2008). Kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimuksista kaksi 

oli tehty Kanadassa (Luhanga ym. 2008, Killam ym. 2012), kaksi Iso-Britanniassa (Hunt 

ym. 2016, Black ym. 2014), yksi Australiassa (Bearman ym. 2013), kaksi Yhdysvalloissa 

(Porter & DeBrew 2012, Craven 2015) ja yksi Suomessa (Juntunen 2015). 

 

Aineistoon valituissa tutkimusartikkeleissa oli mukana yksi tutkimus, jossa oli terveys-

alan opiskelijan näkökulma (Killam ym. 2012) ja lisäksi yksi tutkimusartikkeleista oli 

tehty terveysalan opettajan näkökulmasta (Porter Lewallen & DeBrew 2012). Tutki-

musartikkeleissa opiskelija- ja opettajaohjaajat kuvailivat turvattomien opiskelijoiden 

ominaisuuksia kliinisessä oppimisympäristössä. Lopuissa kuudessa tutkimusartikkelissa 

oli terveysalan ohjaajien näkökulmia ja he edustivat yhteensä kuutta eri terveysalan am-

mattia (Luhanga ym. 2008, Bearman ym. 2013, Black ym. 2014, Juntunen 2015, Craven 

2015, Hunt ym. 2016). Kirjallisuuskatsaukseen valituista tutkimusartikkeleista tehtiin 

taulukko, johon kirjattiin tutkimuksen nimi, julkaisemisvuosi, maa, tekijät, tutkimusme-

todi, aineisto, tutkimuksen tarkoitus sekä ydintulos. (Liite 1, taulukko 2)  

 

4.3 Aineiston analyysi 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineiston analyysimenetelmänä käytettiin aineistolähtöistä 

sisällön analyysimenetelmää. Aineistolähtöisen analyysimenetelmän perustana on induk-

tiivinen päättely, jota ohjaavat tutkimuksen tarkoitus ja määritetyt tutkimuskysymykset 

(Kylmä 2008, Elo ym. 2014). Aineistolähtöinen sisällön analyysimenetelmä sopii kirjal-

lisuuskatsauksen analyysimenetelmäksi, koska se on joustava tekstimuotoisten tutkimus-

aineistojen analyysikeino ja sen avulla voidaan järjestellä sekä kuvata aineistoa syste-
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maattisesti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tekstistä poimittuja sanoja järjestel-

lään ja niistä koostetaan luokkia teoreettisten merkitysten mukaan, jotka ohjautuvat suo-

raan aineistosta käsin. (Kylmä 2008.) 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksessa aineisto luettiin läpi useaan kertaan mahdollisimman hy-

vän ja kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi. Aineiston tulosteksteistä poimittiin lau-

sumia, jotka kuvasivat terveysalalla toimivien opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien ko-

kemuksia, jotka liittyvät turvattomiin opiskelijoihin. Lausumat, jotka olivat sisällöllisesti 

samaa tarkoittavia, merkittiin tekstin korostusväreillä ja ne koottiin omiin ryhmiinsä. 

Tällä tavalla toimien sain selkeämmän kuvan siitä, esiintyikö tutkimuksissa samankaltai-

suuksia tuloksissa. Myös yksittäiset luokkiin kuulumattomat tutkimustulokset tulivat 

esille muutoin korostusväritettyjen tekstien joukosta. Muodostamistani ryhmistä muodos-

tui induktiivisen sisällönanalyysin alaluokat. Alaluokkien muodostumisen jälkeen muo-

dostin yläluokat, jotka yhdistivät alaluokissa olevat tekijät. Esimerkkejä analyysin etene-

mistä prosessina on kuvattu liitteessä 2, kuviot 2 ja 3.  
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5. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN TULOKSET 
 

Ohjaajaopettajien (Porter Lewallen & DeBrew 2012) näkökulmasta tutkimusartikkelissa 

kuvaillaan opiskelijoiden ominaisuuksia, jotka johtivat joko onnistuneisiin tai epäonnis-

tuneisiin opiskelijoiden suorituksiin kliinisessä harjoittelussa. Tutkimusartikkeleista 

kolme (Bearman ym. 2013, Juntunen 2015, Craven 2015) ovat tehty opiskelijaohjaajien 

näkökulmasta, jossa he kuvailevat käsityksiään ja kokemuksiaan turvattomista opiskeli-

joita. Kolmessa muussa tutkimusartikkelissa opiskelijaohjaajien näkökulmasta (Luhanga 

ym. 2008, Black ym. 2014, Hunt ym.2016) kuvaillaan vastaavasti opiskelijaohjaajien 

omia kokemuksia ohjaajana toimimisesta haasteellisissa opiskelijaohjaustilanteissa opis-

kelijoiden kanssa. Opiskelijoiden näkökulmasta (Killam ym. 2012) tehdyssä tutkimusar-

tikkelissa kuvaillaan opiskelijoiden käsityksiä tekijöistä, jotka vaarantavat turvallisuutta 

kliinisessä oppimisympäristössä. Sisällön analyysin tulokset ovat koottuna liitteessä 3, 

taulukossa 3.  

 

5.1 Terveysalan opettaja ja haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet 

 

Terveysalan opettajaohjaajia koskevasta tutkimuksesta (Porter Lewallen & DeBrew 

2012) sisällön tuloksia yhdistäväksi yläkäsitteeksi nousi opiskelijan ammatillinen kasvu. 

Käsitteen alle muodostui kaikkiaan viisi alaluokkaa. Terveysalan opiskelijoiden todettiin 

olevan valmistautumattomia kliiniseen harjoitteluun. Harjoittelun aikana opiskelijoilla oli 

ongelmia tiedon omaksumisessa, sekä sen soveltamisessa. Opiskelijoilla kuvattiin puut-

tuvan itseohjautuvuus, joka vaikutti negatiivisesti opiskelijoiden toimintaan kliinisessä 

harjoittelussa. Lisäksi opiskelijoilla oli vaikeuksia kommunikoinnissa ja heillä havaittiin 

olevan myös epäammattimaista käyttäytymistä.  

 

5.2 Terveysalan opiskelijaohjaaja ja haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet 

 

Terveysalan opiskelijaohjaajien (Bearman ym. 2013, Juntunen 2015, Craven 2015) tutki-

muksien osalta, sisällön tuloksia yhdistäväksi yläkäsitteeksi muodostui elämänhallinta. 

Elämänhallinnan käsitteen alla terveysalan opiskelijoilla kuvattiin olevan moninaisia 
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haasteita omassa henkilökohtaisessa elämässään. Juntusen (2015) ja Cravenin (2015) tut-

kimuksista yläkäsitteeksi nousi opiskelijan ammatillinen kasvu, joka jakaantui viiteen 

alaluokkaan. Tulosten mukaan opiskelijoilla oli epäammattimaista käyttäytymistä, puut-

teita itseohjautuvuudessa, ongelmia tiedon omaksumisessa ja sen soveltamisessa, vai-

keuksia kommunikoinnissa ja opiskelijoilla oli heikko motivaatio. Lisäksi yksittäisenä 

tuloksena Juntusen (2015) tutkimuksesta esille nousi opiskelijoiden itsearvioinnin puute 

ja valmistautumattomuus harjoitteluun.  

 

Opiskelijaohjaajien omia kokemuksia ohjaajana toimimisesta (Luhanga ym. 2008, Black 

ym. 2014, Hunt ym.2016) pääkäsitteiksi muodostuivat ohjausosaaminen ja yhteistyö. Oh-

jausosaamisen alle muodostui alaluokka negatiiviset tunteet, jossa ohjaajat kokivat nega-

tiivisia tunteita ohjatessaan turvattomia opiskelijoita. Yläluokan yhteistyö alle muodostui 

alakäsite tuen tarve, jossa ohjaajat ilmaisivat kaipaavansa tukea ja neuvoja sekä yhteis-

työtä liittyen opiskelijan kliinisen harjoittelun suoritusta koskevaan päätöksentekoon. Yk-

sittäisinä tuloksina Huntin ym. (2016) tutkimuksesta nousi esille ohjaajien kokemukset 

opiskelijoiden arvioinnin haastavuudesta ja stressistä, joka syntyi työtaakasta ja vastuista, 

sekä heihin kohdistuneista odotuksista. Blackin ym. (2014) tutkimuksesta ohjaajat koki-

vat odottamattomana sen, että he joutuivat hylkäämään opiskelijan suorituksen kliinisessä 

harjoittelussa. Kokemukset synnyttivät ohjaajissa syyllisyyden tunteita ja huolta opiske-

lijoiden pärjäämisestä tulevaisuudessa. Kuitenkin ohjaajat pitivät tekemäänsä ratkaisua 

opiskelijan hylkäämisestä moraalisesti oikeana päätöksenä.  

 

5.3 Opiskelija ja haasteelliset opiskelijaohjaustilanteet 

 

Terveysalan opiskelijoiden näkökulmasta (Killam ym. 2012) tulosten sisältöä yhdistä-

väksi pääkäsitteeksi muodostui opiskelijan ammatillinen kasvu, joka jakaantui viiteen 

alaluokkaan. Opiskelijoilla oli ongelmia tiedon omaksumisessa ja sen soveltamisessa. Li-

säksi opiskelijoilla oli puutteita itsearvioinnissa ja kommunikoimisessa. Heillä esiintyi 

myös epäammattimaista käytöstä. Esille nousi myös opiskelijoiden luottamuksen puute 

ohjaajiensa ammattitaitoon.  
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5.4 Yhteenveto opettajaohjaajien, opiskelijaohjaajien ja opiskelijoiden näkökul-

mista haasteellisista opiskelijaohjaustilanteista 

 

Terveysalan opettaja- ja opiskelijaohjaajien (Porter Lewallen & DeBrew 2012, Juntunen 

2015) mukaan opiskelijoilla kuvailtiin olevan valmistautumattomia kliiniseen harjoitte-

luun. Opiskelijoilla kuvailtiin esiintyvän haasteita omassa henkilökohtaisessa elämässään 

(Bearman ym. 2013, Juntunen 2015, Craven 2015) ja heidän motivaatiotaan kuvailtiin 

heikoksi (Juntunen 2015, Craven 2015). Opiskelijoilla ei myöskään havaittu olevan itse-

ohjautuvuutta liittyen harjoittelussa toimimiseen (Porter Lewallen & DeBrew 2012, Jun-

tunen 2015, Craven 2015). Opiskelijoilla havaittiin olevan puutteita tiedon omaksumi-

sessa, sekä sen soveltamisessa kliinisen harjoittelujakson aikana ja kommunikointiin liit-

tyvää vaikeutta. Opiskelijoiden nähtiin olevan myös kykenemättömiä tekemään itsearvi-

ointia (Killam 2012, Juntunen 2015,). Lisäksi opiskelijoilla esiintyi myös epäammatti-

maista käyttäytymistä (Porter Lewallen & DeBrew 2012, Killam ym. 2012, Bearman ym. 

2013, Juntunen 2015, Craven 2015). Opiskelijaohjaajat (Luhanga ym.2008, Bearman ym. 

2013, Black ym. 2014, Hunt ym.2016) kokivat itse negatiivisia tunteita opiskelijaohjauk-

sessaan ja he kokivat, että tarvitsivat tukea opiskelijaohjaamisen aikana.  
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6. KIRJALLISUUSKATSAUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTA-

VUUS 

 

Tutkimuksen teon prosessin kaikkiin vaiheisiin liittyy eettisiä kysymyksiä joita tutkimuk-

sen tekijän on otettava huomioon. Jotta tutkimuksesta voidaan sanoa, sen olevan eettisesti 

hyvä, sitä tehtäessä ja sen kaikissa vaiheissa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. 

(Hirsjärvi ym. 2010, Polit & Beck 2012.) Käytäntöjen tarkoituksena on varmistua siitä, 

että tieteellinen tutkimus on eettisesti hyväksyttävä ja sen tutkimustulokset ovat uskotta-

via. Tutkijan tulee huomioida muiden tutkijoiden tekemä työ ja viitattava heidän teke-

miinsä julkaisuihin teksteissään. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012). Tässä kirjal-

lisuuskatsauksessa on noudatettu hyvän tieteellisen käytön periaatteita sen kaikissa vai-

heissa. Tekstissä on viitattu asianmukaisesti aiempiin tutkimuksiin ja koko prosessissa 

eettisyyttä, on pyritty kuljettamaan mukana työn edetessä. 

 

Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta tarkasteltaessa on hakuprosessissa onnistuminen 

työn tärkein vaihe, koska sen aikana mahdollisesti tapahtuneet virheet johtavat vääriin 

johtopäätöksiin (Niela-Vilén ym. 2016.) Tässä kirjallisuuskatsauksessa luotettavuutta py-

rittiin kasvattamaan käyttämällä sen alkuvaiheissa informaatikon apua. Avun tarkoituk-

sena oli opastaa tutkijaa löytämään monipuolinen aineisto. Hirsjärven ym. (2010) mukaan 

tutkijan tulee käyttää mahdollisimman tuoreita lähteitä, koska aiemmin tutkitun tiedon 

nähdään kerääntyvän osana uutta tutkimustietoa. Lisäksi on huomioitava, että tutkittava 

tieto voi muuttua merkittävästi lyhyessäkin ajassa. Tässä kirjallisuuskatsauksessa käyte-

tyn aineiston vuosilukurajaus asetettiin vuosien 2006–2016 välille, koska haluttiin välttää 

liian tiukkaa rajaamista mutta pyrkimyksenä oli, että tieto olisi tuoretta. Myös muissa 

käytetyissä materiaaleissa pyrittiin käyttämään mahdollisimman uutta kotimaista-kansal-

lista ja kansainvälistä lähdeaineistoa. Kirjallisuuskatsauksen vaiheiden tarkka kuvaami-

nen lisää katsauksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 2010). Kirjallisuuskatsauksessa luotet-

tavuutta lisättiin kuvailemalla itse hakuprosessi, sekä aineiston analysointi mahdollisim-

man tarkasti. Tämä toimintatapa mahdollistaa myös katsauksen toistettavuuden. Toistet-

tavuus kuvastaa sitä, etteivät tutkimuksessa saadut tulokset ole sattumanvaraisia. (Hirs-

järvi ym. 2010). Tämän kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta heikentää se, ettei opiskeli-



18 
 

 

jaohjaajien ja opiskelijoiden näkökulmasta löydetty kuin ainoastaan yksi tutkimus. Tu-

loksista olisi mahdollisesti löytynyt lisää tietoa, joka olisi mahdollistanut vertailun tutki-

mustuloksien osalta kohderyhmien välillä. Kirjallisuuskatsauksen luotettavuutta lisää, 

mikäli se toteutetaan systemaattisesti ja työhön valittujen tutkimusartikkeleiden laatua ar-

vioidaan ja arviointiin osallistuu vähintään kaksi tutkijaa (Niela-Vilén ym. 2016). Tässä 

kirjallisuuskatsauksessa valituille artikkeleille ei tehty metodologista laadun arviointia, 

kuten systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa on tapana tehdä. Myös tehty käännöstyö 

ja sen laatu voivat vaikuttaa luotettavuutta heikentävästi. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli kuvailla terveysalan opettajaohjaajien, opiskeli-

jaohjaajien ja opiskelijoiden käsityksiä haastavista opiskelijaohjaustilanteista. Tavoit-

teena oli tuottaa tietoa haastavista opiskelijaohjaustilanteista ilmiönä opiskelijaohjauksen 

kehittämiseksi. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella voidaan todeta, että terveys-

alan opettaja- ja opiskelijaohjaajat ja opiskelijat kuvailivat haastavia opiskelijaohjausti-

lanteita yhdenmukaisesti.  

 

Terveysalan opettaja- ja opiskelijaohjaajien sekä opiskelijoiden yhtenevät käsitykset 

haastavista opiskelijaohjaustilanteista muodostuivat opiskelijoiden, tiedon omaksumisen 

ja soveltamisen, itseohjautuvuuden puutteen ja kommunikoinnin vaikeuden sekä epäam-

mattimaisen käyttäytymisen ympärille. Edellä mainittujen yhtenäisten käsitysten lisäksi 

terveysalan opettaja- ja opiskelijaohjaajien välillä ilmeni yhtenäinen käsitys opiskelijoi-

den valmistautumattomuudesta. Lisäksi terveysalan ohjaajien käsityksinä ilmenivät opis-

kelijoiden heikko motivaatio sekä heidän haasteensa henkilökohtaisessa elämässä. Johto-

päätöksenä on, että haastavien opiskelijaohjaustilanteiden kuvaaminen kaikissa näissä 

kolmessa näkökulmassa tapahtui terveysalan opiskelijoissa ilmenevien ominaisuuksien 

tai heidän esittämänsä toimintatavan kautta.  

 

Samansuuntaisia tutkimustuloksia esiintyi Hrobsky & Kersbergerin (2002) tutkimuk-

sessa, jossa ohjaajat kuvailivat opiskelijoissa esiintyvää sopimatonta käyttäytymistä. 

Opiskelijat eivät suhtautuneet innostuneesti hoitotyöhön ja eivät esittäneet kysymyksiä 

siihen liittyen. Opiskelijoilla kuvailtiin myös puuttuvan hoitotyön taitoja. Myös aiemmin 

julkaistussa Rittmanin & Osburnin (1995) tutkimuksessa ilmaistiin opiskelijoilla olevan 

puutteita hoitotyön tiedoissa ja taidoissa ja organisointikyvyssä. Opiskelijoiden kuvailtiin 

aiheuttavan vaaraa potilaille toimiessaan hoitotyössä.  

 

Tulosten mukaan haastaviin opiskelijaohjaustilanteisiin liittyi myös opiskelijaohjaajien 

omat kokemukset opiskelijaohjaajana toimimisesta. Opiskelijaohjaajat kuvailivat, että 
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ohjaaminen herätti heissä negatiivisia tuntemuksia ja he kokivat ohjaustaitonsa riittämät-

tömiksi. Ohjaajat kaipasivat myös tukea tehdessään päätöksiä opiskelijoiden hylkäämi-

sestä kliinisessä harjoittelussa. 

 

Myös ohjaajien kokemuksissa oli yhteneväisyyttä aiempiin tutkimuksiin. Duffyn (2003) 

tekemän tutkimuksen tuloksissa havaittiin, että osa opiskelijaohjaajista ei antanut opiske-

lijoille hylättyä arviointia heidän suorituksestaan, vaikka havaitsivat, etteivät opiskelijat 

suoriutuneet hoitotyön tehtävistä kliinisessä oppimisympäristössä. Vastaavasti ne ohjaa-

jat, jotka antoivat opiskelijoille hylätyn, kuvailivat kokemuksen olleen ikävä ja jopa trau-

maattinen kokemus, joka viittasi siihen, että ohjaajat tarvitsivat tukea päätöksenteossaan 

antaa hylätty arvio opiskelijalle. Myös Brownin ym. (2012) tutkimuksessa saatiin vas-

taava yhteneväinen tulos, jossa lisäksi tutkimukseen osallistuneet ohjaajat perustelivat 

päätöstään hylkäämättä jättämisestä sillä, että heidän päätöksensä olisi kumottu kou-

lun/tiedekunnan toimesta. Osa ohjaajista koki, että heiltä puuttui itseluottamusta päätök-

senteossa. Uutena näkökulmana haastaviin opiskelijaohjauksiin liittyen ilmeni, että oh-

jaajilla oli vaikeuksia tunnistaa ja selviytyä niiden opiskelijoiden kanssa, joiden toimin-

tatavat olivat epätyydyttäviä. Tunnistamisen vaikeuden nähtiin aiheutuvan siitä, että ei 

ollut yhtenäistä tulkintaa, mitä pidettiin epätyydyttävänä toimintatapana. Youngen ym. 

(2002) tutkimuksen mukaan ohjaajat kokivat hoitotyön opiskelijoiden ohjaamisen lisää-

vän heidän työtaakkaansa ja vastuita etenkin, kun heillä oli ohjattavanaan opiskelija jolla 

ei ollut kokemusta ja joka ei osoittanut motivoituneisuutta hoitotyön tekemiseen. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa saadut tulokset vastasivat esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja 

tavoitteeseen. Kirjallisuuskatsauksen avulla, ei kuitenkaan voida tehdä yleistyksiä, sillä 

tutkimusartikkeleiden otoskoko jäi pieneksi sisältäen kahdeksan tutkimusta. Tämän kir-

jallisuuskatsauksen tuloksia tulevaisuudessa voivat hyödyntää terveysalan opettaja- ja 

opiskelijaohjaajat opiskelijaohjauksen kehittämisessä. Tätä työtä voi myös käyttää haas-

tavien opiskelijaohjaustilanteiden tunnistamisen apuna.  
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7.1 Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Tämä kirjallisuuskatsaus osoitti, että haastaviin opiskelijaohjastilanteisiin liittyviä käsi-

tyksiä oli tutkittu jonkin verran niin kansainvälisesti kuin kansallisesti ja aiheen tutkimista 

oli pidetty tärkeänä ja tarpeellisena. Lisätutkimuksia kuitenkin tarvitaan, koska etenkin 

terveysalan ohjaajaopettajien ja opiskelijoiden näkökulmista kuvailua haastavista opiske-

lijaohjaustilanteista oli tutkittu vähäisesti. Huomioiden kaikkien näkökulmat ja tuotta-

malla monipuolinen kuvailu haastavista opiskelijaohjaustilanteista lisää niiden tunnista-

misen todennäköisyyttä ja mahdollistaa tilanteiden riittävän aikaisen puuttumisen ja siinä 

onnistumisen. Jatkotutkimuksen avulla voitaisiin myös kehittää erilaisia näyttöön perus-

tuvia toimintastrategioita turvattomien opiskelijoiden kanssa työskentelyyn, jotta varmis-

tuttaisiin siitä, että hoitotyöhön valmistuvat täyttäisivät ammatilliset vaatimukset ja olisi-

vat päteviä toimimaan ammatissaan työelämässä. Kolmantena jatkotutkimuskohteena 

voitaisiin tutkia opettaja- ja opiskelijaohjaajien kokemuksia yhteistyön toteutumista klii-

nisen harjoittelujakson aikana, koska tässä katsauksessa ohjaajat toivat esille tarpeen yh-

teistyölle. 
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Taulukko 2. Kirjallisuuskatsaukseen mukaan valitut tutkimukset. 

Tutkimuksen nimi Julkaisu-

vuosi 

ja maa 

Tekijät Metodi Aineisto 

1. Unsafe clinical 

practices as per-

ceived by final year 

baccalaureate nurs-

ing students: Q 

methodology 

2012 

Kanada 

Laura A Killam, 

Phyllis Montgom-

ery, June M Ray-

mond, Sharolyn 

Mossey, Katherine 

E Timmermans ja 

Janet Binette 

Q-metodologia 

Laadullinen.  

n=59  

sairaanhoitaja 

opiskelijaa 

Tutkimuksen tarkoitus ja ydintulos: 

Käsitteellistää opiskelijoiden näkökulmasta turvallisuutta ja oppimista kliinisessä oppimisympäristössä. 

Hoitotyön opiskelijat kokivat, että vajeet osaamisessa, potilaskeskeisessä hoidossa, ammattilisessa etii-

kassa ja aitoudessa vaarantavat turvallisuutta kliinisessä oppimisympäristössä. 

 

2. Failing securely: 

The processes and 

support which un-

derpin 

English nurse men-

tors' assessment de-

cisions regarding 

under-performing 

students 

Iso-Britan-

nia 

2016 

Louise A. Hunt, 

Paula McGee, 

Robin Gutteridge 

ja Malcolm 

Hughes 

Grounded-the-

ory. 

Laadullinen. 

Haastattelu. 

n=31 

sairaanhoitaja- 

ohjaajaa 

 

 

Tutkimuksen tarkoitus ja ydintulos: 

Tarkoitus oli tutkia miksi osa opiskelijaohjaajista antoi hylätyn arvion harjoittelusta sairaanhoitajaopis-

kelijoille, kun osa ohjaajista epäröi antaa hylätyn arvioinnin. 

Ohjaajat kokivat opiskelijoiden arvioinnin haasteellisena. Ohjaajien kokema työmäärä, vastuut ja asete-

tut odotukset ohjaajia kohtaan loivat heille stressiä ja konflikteja. Ohjaajat kokivat negatiivisia tunte-

muksia käsitellessään heikosti suoriutuvia opiskelijoita. Tuntemukset ilmenivät, koska ohjaajiin kohdis-

tui monimutkaisia ja ristiriitaisia odotuksia ja koska yleisesti henkilön suorituksen hylkääminen ei vas-

tannut heidän arvojaan. Ohjaajat tunsivat myös haluttomuutta pyytää apua tilanteeseen.  

 

3. Precepting an un-

safe student: The 

role of the faculty 

 

Kanada 

2008 

Florence Luhanga, 

Olive Yonge ja  

Florence Myrick 

Grounded-theory 

Haastattelu. 

Laadullinen. 

n=22 

sairaanhoitaja- 

ohjaajaa 

Tutkimuksen tarkoitus ja ydintulos: 

Tarkoituksena oli rakentaa malli, joka selittää prosessit, joiden avulla ohjaajat hallitsevat haasteellisia 

opiskelijaohjaustilanteita. 

Ohjaajat raportoivat erilaisia tunteita kuten helpotusta, pelkoa, ahdistusta, itseluottamuksen puutetta, vi-

haa ja turhautumista arvioidessaan opiskelijoita, jotka aiheuttavat vaaraa kliinisessä harjoittelussa. Oh-

jaajat kuvailivat kaipaavansa tukea tiedekunnan/koulun edustajilta opiskelijan harjoittelun aikana.  

 

4. Successful and 

Unsuccessful Clini-

cal Nursing Stu-

dents 

Yhdysvallat 

2012 

Lynne Porter 

Lewallen ja 

Jacqueline Kayler 

DeBrew 

Haastattelu. 

Laadullinen 

n=24 

sairaanhoidon 

opettajaa 

Tutkimuksen tarkoitus ja ydintulos: 

Tarkoituksena oli kuvailla opiskelijoiden ominaisuuksia, jotka johtivat joko onnistuneisiin tai epäonnis-

tuneisiin suorituksiin kliinisessä harjoittelussa. 

Sairaanhoidon opettajat kuvailivat, että epäonnistuneet opiskelijat olivat valmistautumattomia kliiniseen 

harjoitteluun/kokemukseen ja he eivät kyenneet toimimaan nopeatempoisessa työssä harjoittelupaikas-

saan kliinisessä hoitotyössä, eivätkä osoittaneet siinä edistymistä tai ottaneet siitä vastuuta. Opiskelijat 

aiheuttivat toimillaan vaaraa harjoittelupaikassa ja rikkoivat sekä juridisia, että eettisiä periaatteita. He 

eivät kyenneet soveltamaan aiemmin oppimaansa tietoa. Näiden lisäksi opiskelijoilla oli ongelmia kom-

munikoinnissa ohjaajien, opettajien ja potilaiden kanssa. Tarkasteltaessa näitä kahta opiskelijatyyppiä, 

vastakohdat korostuivat viestinnässä, valmistautumisessa ja toimimisessa kliinisen hoitotyön alueella. 
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5. Haasteelliset 

opiskelijaohjausti-

lanteet terveys-

alalla-opiskelijaoh-

jaajien käsityksiä 

Suomi 

2015 

Jonna Juntunen Haastattelu. 

Laadullinen. 

 

n=18 

sairaanhoitajia, 

lähi-tai perus-

hoitajia ja rönt-

genhoitaja 

ohjaajaa 

Tutkimuksen tarkoitus ja ydintulos: 

Tarkoituksena oli kuvailla opiskelijaohjaajien käsityksiä ja toimintaa haasteellisissa opiskelijaohjausti-

lanteissa. 

Opiskelijaohjaajien käsityksiä haasteellisista opiskelijaohjaustilanteista kuvasivat opiskelijan heikko 

orientaatio, joka ilmeni harjoitteluun keskittymisvaikeutena ja valmistautumattomuutena. Opiskelijoilla 

oli myös puutteellisia oppimisvalmiuksia, ne liittyivät itsearviointiin haasteisiin, henkilökohtaisiin oppi-

misvaikeuksiin, suhtautumiseen palautteeseen, puutteellinen aiempi osaaminen ja itseohjautuvuus. It-

searvioinnin osalta opiskelija olivat epärealistisia eivätkä opiskelijat tunnistaneet osaamattomuutta ja 

siihen liittyviä riskejä. He eivät myöskään kyenneet tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. 

Ohjaajat kuvasivat, että kehittymistä harjoittelun aikana ei tapahtunut tai se oli hidasta ja vaati asioiden 

kertaamista. Opiskelijoilla esiintyi myös epäammattimaista toimintaa ja työelämän sääntöihin sitoutu-

mattomatta sekä kommunikoinnin vaikeutta. 

 

6. Failing a student 

nurse: A new 

horizon of moral 

courage 

Iso-Britan-

nia 

2014 

Sharon Black ja 

Joan Curzio and 

Louise Terry 

Haastattelu. 

Laadullinen. 

 

n=19 

sairaanhoitaja-

kätilöohjaajaa 

Tutkimuksen tarkoitus ja ydintulos: 

Tutkia, tulkita ja kehittää ymmärrys heikoista/puutteellisista opiskelijoista ohjaajien kokemana opiske-

lijoiden viimeisessä harjoittelussa. 

Uusi ymmärrys syntyi siitä, miten ymmärretään epäonnistuminen / heikkous /puutteet opiskelijoissa ja 

millainen on ohjaussuhde. Kolme teemaa nousi esille: ohjaajien kokema moraalinen stressi, joka ilmeni 

ohjaajissa syyllisyytenä sen vuoksi, että heidän täytyi antaa opiskelijalle hylätty arviointi. Syyllisyyden 

kokeminen heijastui ohjaajien omaan toimintaan ja he kyseenalaistivat omaa toimintaansa, kykyä toimia 

ohjaajana ja ohjauksen laadun kyseenalaistamisena. Ohjaajilla ilmeni psyykkisiä ja fyysisiä oireita, kuten 

stressin ja huolen tunteita, unettomuutta sekä uupumusta, jotka vaikuttivat ohjaajien yleiseen toimintaan. 

Ohjaajat kokivat, että päätöksen tekeminen opiskelijan harjoittelun hylkäämisestä oli jätetty vain heidän 

harteillensa, joka herätti heissä epämiellyttäviä fyysisiä ja psyykkisiä tuntemuksia. Opiskelijan harjoit-

telun hylkääminen etenkin viimeisessä harjoittelujaksossa oli heille odottamatonta ja se haastoi heidän 

omia arvojaan ja uskoa suhteessa ohjaamiseen. Osa ohjaajista koki vihan tunteita.  

 

7. ‘Is there a Plan 

B?’: clinical educa-

tors supporting un-

derperforming 

students in practice 

settings 

Australia 

2013 

Margaret Bear-

man, Elizabeth 

Molloy, Rola Aj-

jawi ja Jennifer 

Keating 

Ryhmähaastat-

telu. 

Laadullinen. 

n=26 fysiotera-

peutti 

ohjaaja 

Tutkimuksen tarkoitus ja ydintulos: 

Tarkoituksena oli tutkia fysioterapiaohjaajien kokemuksia työskentelystä heikosti suoriutuvien opiske-

lijoiden kanssa. Lisäksi selvittää, mitä koulutusstrategioita oli käytetty ammattialalla. 

Fysioterapeutit kuvailivat rooliaan monipuolisesti: fysioterapeutteja, kliinisen työn ohjaajia, kouluttajia, 

mentoreita, arvioijia. Lisäksi ohjaajat kuvailivat, että työ sisältää paljon vastuita. Vastuiden kanssa elä-

mistä kuvailtiin jatkuvaksi tasapainoiluksi ja päätöksenteoksi ja opiskelijan tarkkailemiseksi, että hän 

tekee työtä turvallisesti. Ympäristön vaativuudella osanottajat viittasivat siihen, että ohjaajina heidät oli 

eristetty ja he joutuivat tekemään päätöksi yksin ilman konsultointi mahdollisuutta työtovereilta. Ohjaa-

jat kuvailivat näissä tilanteissa olevansa portinvartijoita opiskelijan etenemiselle ammattiin. Osa ohjaa-

jista tunsi raskasta työtaakkaa. He kokivat myös vaikeana tehtävänä siirtää opiskelijoiden taitoja harjoit-

telupaikkaan. Ohjaajat kokivat stressiä työskennellessään alisuoriutuvien opiskelijoiden kanssa. He ra-

portoivat epähyväksyttävästä käytöksestä opiskelijoiden toimesta ja mielenterveydellisistä ongelmista. 

Ohjaajat kuvailivat, etteivät he eivät saaneet tukea, jotta olisivat voineet hallita ongelmia.  
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8. Processes used by 

nursing faculty 

when working with 

underperforming 

students in the clin-

ical area:  

a theoretical model 

derived from 

grounded theory 

Yhdysvallat 

2015 

Marianne Craven Haastattelu. 

Laadullinen. 

n=28 

sairaanhoitaja 

ohjaajaa 

Tutkimuksen tarkoitus ja tulokset: 

Tarkoituksena oli kehittää teoreettinen kehys, joka kuvaa miten ohjaajat työskentelevät alisuoriutuvien 

opiskelijoiden kanssa kliinisessä harjoittelussa.  

Ohjaajat kuvailivat, että opiskelijat eivät saavuttaneet tavoitteita, eivät pysy muiden opiskelijoiden mu-

kana, eivät tarttuneet mahdollisuuteen oppia tai epäonnistuivat rutiininomaisissa hoitotyön perustehtä-

vissä. He kuvailivat, että opiskelijoilla oli ongelmia asenteessa, jotka ilmenivät nenäkkyytenä, itserak-

kautena, röyhkeytenä, ylimielisyytenä, aggressiivisuutena ja vihaisuutena. Luottamuksen osalta opiske-

lijoilla ilmeni pelokkuus, takertuvuus, hermostuneisuus ja ahdistuneisuus. Opiskelijoilla oli ongelmia 

myös kontaktin luomisessa muihin opiskelijoihin, sairaanhoitajiin, opettajiin, potilaisiin ja he eivät ky-

enneet keskustelemaan tärkeistä asioista. Tällaisten opiskelijoiden ei nähty kykenevät terapeuttiseen 

vuorovaikutukseen ja ei näin ollen voinut vierailla esimerkiksi perheiden luona. Opiskelijoilla oli ongel-

mia myös omaksua ja soveltaa tietoa hoitotyössä. Käyttäytymisen osalta ohjaajat kuvailivat, että opiske-

lijoilla oli epäammattimaista käytöstä. Opiskelijat eivät taidoiltaan kyenneet hoitoyön perustehtäviin. 

Heillä oli ajankäytöllisiä ongelmia ja huono organisointikyky ja puutetta suorittaa perustavia psykomo-

torisia tehtäviä.  
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Kuvio 2. Esimerkki analyysiprosessin etenemisestä. Opiskelijaohjaajien kokemuksia, 

yhteistyö. 

 

  

Kuvio 3. Esimerkki analyysin etenemisprosessista. Opiskelijaohjaajien kokemukset, oh-

jausosaaminen. 
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Taulukko 3. Keskeiset tutkimustulokset. 

Ala-

luokka 

Tutkimustulokset tutkimuksittain 

Terveys-

alan opis-

kelijoi-

den val-

mistautu-

matto-

muus 

Epäonnistuneet 

opiskelijat olivat 

valmistautumatto-

mia kliiniseen har-

joitteluun. (Porter 

Lewallen & DeB-

rew 2015) 

Ohjaajat kuvasi-

vat opiskelijan 

olevan heikko 

orientaatio, joka 

ilmeni harjoitte-

luun keskitty-

misvaikeutena 

ja valmistautu-

mattomuutena. 

(Juntunen 2015) 

   

Henkilökoh-

taisen elä-

män haas-

teet. 

Opiskelijalla hen-

kilökohtaisia huo-

lia, parisuhdeon-

gelmia, perhe-

elämä haasteita tai 

taloudellisia vai-

keuksia. (Juntunen 

2015) 

Mielentervey-

delliset ongel-

mat. (Bearman 

ym. 2013) 

Rahahuolet, tiu-

kat ja raskaat 

työaikataulut, 

perhe-elämän 

ongelmat, suh-

deongelmat ja 

päihteiden vää-

rinkäyttö ja riip-

puvuus. (Craven 

2015) 

  

Heikko moti-

vaatio 
Tehtäviä valikoi-

tiin oman kiinnos-

tuksen mukaan. 

(Juntunen 2015) 

Opiskelijat eivät 

tarttuneet mah-

dollisuuteen op-

pia. (Craven 

2015) 

   

Itseohjautu-

vuuden 

puute 

Oma-aloitteelli-

suuden puute, vas-

tuunottamisen ja 

itsenäisen toimin-

nan arkuus. (Juntu-

nen 2015) 

Huono organi-

sointikyky. 

(Craven 2015) 

Opiskelijat eivät 

kyenneet toimi-

maan nopeatem-

poisessa työssä 

harjoittelupai-

kassaan kliini-

sessä hoito-

työssä, eivätkä 

osoittaneet siinä 

edistymistä tai 

ottaneet siitä 

vastuuta. (Porter 

Lewallen & 

DeBrew 2012) 

  

Ongelmat 

tiedon omak-

sumisessa ja 

soveltami-

sessa 

Kehittymistä har-

joittelun aikana ei 

tapahtunut tai se 

oli hidasta ja vaati 

asioiden kertaa-

mista. (Juntunen 

2015) 

Opiskelijat epä-

onnistuivat rutii-

ninomaisissa 

hoitotyön perus-

tehtävissä. (Cra-

ven 2015) 

Opiskelijat ai-

heuttivat toimil-

laan vaaraa har-

joittelupaikassa. 

(Porter Lewal-

len & eBrew 

2012) 

Opiskelijat ei-

vät kykene 

muuttamaan 

antamaansa 

hoitoa perus-

tuen muuttu-

viin potilaiden 

tarpeisiin. 

(Killam ym. 

2012) 

 

Epäammatti-

mainen käy-

tös 

Työelämän sään-

töihin sitoutumat-

tomuu kuten kiel-

täytyminen kolmi- 

Ohjeiden nou-

dattamattomuus 

ja harjoitteluyk-

siköstä poistu-

Opiskelijat rik-

koivat juridisia 

ja eettisiä peri-

aatteita. (Porter 

Lewallen & 

eBrew 2012) 

Opiskelijoiden 

epärehellisyys 

ja epätyydyt-

tävä suoritus-

kyky. (Killam 

ym. 2012) 

Ohjaajat rapor-

toivat epähyväk-

syttävästä käy-

töksestä opiske-
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ja viikonlopputyö-

vuoroista. (Juntu-

nen 2015) 

minen ilman lu-

paa. (Craven 

2015) 

lijoiden toi-

mesta. (Bear-

man ym. 2013) 
Kommuni-

koinnin vai-

keus 

Vuorovaikutustai-

dot näkyivät sopi-

mattomana käy-

töksenä potilaita, 

ohjaajia ja henkilö-

kuntaa kohtaan. 

Vuorovaikutus oli 

töykeää, liian tut-

tavallista poti-

laalle, ei kuunte-

lua, ylimielistä ja 

loukkaavaa. (Jun-

tunen 2015) 

Ongelmia kon-

taktin luomi-

sessa muihin 

opiskelijoihin, 

sairaanhoitajiin, 

opettajiin, poti-

laisiin. Lisäksi 

kykenemättö-

myys keskus-

tella tärkeistä 

asioista. (Cra-

ven 2015) 

Kommunikoi-

misen vaikeus 

ohjaajien, opet-

tajien ja potilai-

den kanssa. 

(Porter Lewal-

len & DeBrew 

2012 

Opiskelijat ei-

vät harjoita 

vuoropuhelua 

hoitajien/oh-

jaajien kanssa 

kliinisessä op-

pimisympäris-

tössä. (Killam 

ym. 2012) 

 

Itsearvioin-

nin puute 

Potilasturvallisuu-

den vaarantaminen 

liittyi tilanteisiin, 

joissa opiskelija oli 

tiedostanut osaa-

mattomuutensa 

mutta ei sitä 

myöntänyt. (Juntu-

nen 2015) 

Opiskelija saa ja 

hyväksyy hy-

väksytyn arvi-

oinnin huoli-

matta epäonnis-

tuneesta kliini-

sestä suorituk-

sesta. (Killam 

ym. 2012) 

   

Negatiiviset 

tunteet oh-

jaamisen ai-

kana 

Ohjaajat raportoi-

vat helpotuksen, 

pelon, ahdistuksen, 

itseluottamuksen 

puutteen, vihan ja 

turhautumisen tun-

teita arvioidessaan 

opiskelijoita, jotka 

aiheuttavat vaaraa 

kliinisessä harjoit-

telussa. (Luhanga 

ym.2008)  

Ohjaajat kokivat 

pettymystä, tur-

hautumista, tyr-

mistystä, när-

kästystä, masen-

nusta, seka-

vuutta ja alaku-

loisuutta käsitel-

lessään turvatto-

mia opiskeli-

joita. (Hunt 

ym.2016) 

Ohjaajat kokivat 

syyllisyyttä, 

koska heidän oli 

annettava opis-

kelijalle hylätty 

arviointi. Syylli-

syyden kokemi-

nen heijastui oh-

jaajien omaan 

toimintaan ja he 

kyseenalaistivat 

omaa toimin-

taansa, kykyä 

toimia ohjaajana 

ja ohjauksen 

laadun kyseen-

alaistamisena. 

(Black ym. 

2014) 

Ohjaajat koki-

vat stressiä 

työskennelles-

sään turvatto-

mien opiskeli-

joiden kanssa 

(Bearman ym. 

2013) 

 

Tuen tarve 

ohjauksessa 

Ohjaajat kuvaili-

vat, että tiedekun-

nan/oppilaitoksen 

tulisi olla helposti 

tavoitettavissa, jos 

haasteellisia opis-

kelijaohjaustilan-

teita syntyy. (Lu-

hanga ym. 2008) 

Ohjaajat rapor-

toivat myös 

omasta eristäy-

tymisestään, 

kun he huomasi-

vat että opiske-

lija osoittaa 

huonoja käytän-

töjä hoitotyössä. 

Ohjaajat tunsi-

vat myös halut-

tomuutta pyytää 

apua tilantee-

seen. (Hunt ym. 

2016) 

Ohjaajat koki-

vat, että päätök-

sen tekeminen 

opiskelijan har-

joittelun hylkää-

misestä oli jä-

tetty vain heidän 

harteillensa. 

(Black ym. 

2014) 

  

 


