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Kulku: 
 Ennakkotehtävät ”simuihin”; laajuus n. 8 t/opisk

 Alkubriiffaus; ”mitä psyk. simulaatioissa harjoitellaan?”, 
rohkaisu, luottamus, salassapito, positiivinen 
merkityksenanto, vaikeat asiat/tilanteet

 Standardoidut potilaat: valmiit ”case” kuvaukset

 opiskelija potilaan rooliin, opiskelijat hoitajien rooliin, 
muut roolit (esim. perheenjäsenet)

 Toimijoiden ohjeistukset; havainnoijille myös tehtävät

 Varsinainen keskustelu/vuorovaikutustilanne (n. 20 min); 
opettajan tuki tarvittaessa (”mitä, jos jäädyn?”)

 Debriefing tilanteen jälkeen (n.45min)- reflektio ja 
oppimisen kohteiden ”nostaminen”

 Roolien purku; KIITOKSET 



Todellisuutta kuvaava tilanne, jossa opiskelijat harjoittelevat

asiakas/potilaslähtöistä  haastattelua ja keskustelutaitoa

 Kysy ja kuuntele; avoimet kysymykset ja tarkentavat 
kysymykset (mitä tarkoitat, kerro lisää, sanoit 
että….palataanpa tuohon)

 Osaaminen kohdistuu mielenterveystyön 
ydinosaamiseen: 

 Vuorovaikutus- ja keskustelutaito; painopisteenä hoidon 
tarpeen arviointivaihe (alkuhaastattelut)

psykoottisuus; masennus ja ahdistus; päihteiden 
käyttö, keskustelu itsetuhoajatuksista ja 
itsemurhariskin arviointi 

(avohoito, sairaala,koti, koulu-ympäristöt)



Suoraan kysyminen itsemurha-ajatuksista

Aikaisemmat itsemurhayritykset
-lähipiirin itsemurhat

Itsemurhasuunnitelman tarkkuudesta 
kysyminen-
keinot, välineet

Elämäntilanteen kartoittaminen

Itsemurha-ajatuksen realisointi

Asiakkaan ajatusten hyväksyminen
ei moralisointia

Lupauksen pyytäminen ”voiko luvata, että ei 
yritä itsemurhaa”

Sopimusten tekeminen,
Turvallisuudesta ja jatkuvuudesta 
huolehtiminen



Palautteet:
taito mielenterveysasioista 
kysymiseen, puhumiseen 
kasvaa

tieto mielenterveys-ja 
päihdeasioista ja hoidosta 
lisääntyy

asenteet, harjoitteluun 
lähtö helpottuu

positiivinen palaute 
toteutustavasta 
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