
 

HOITOTYÖN OPISKELIJOIDEN 

KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN 

KEHITTÄMINEN 

 

Koskela Tarja, sairaanhoitaja (YAMK), Oulun yliopistollinen sairaala  

Mustakangas Satu, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala 

Kivimäki Sanna, sairaanhoitaja (AMK), Oulun yliopistollinen sairaala 

Juntunen Jonna, TtM, sairaanhoitaja, Oulun yliopistollinen sairaala 

Tuomikoski Annukka, TtM, opetuskoordinaattori, Oulun yliopistollinen 
sairaala 

Mäenpää Pia, TtM, lehtori hoitoalat, Oulun ammattikorkeakoulu 

 



TAUSTA 

Opiskelijaohjauksen laadun kehittäminen 

Kasvavat opiskelijamäärät 

Opiskelijaohjaus haastavaa isossa 
yksikössä  

   

 Ajatus opetusmoduuli –mallista 



OSASTO 40 

• 34 vuodepaikkaa, 4 valvontapaikkaa 

• Keuhko-, munuais- ja infektiopotilaita 

• Hoitohenkilökuntaa n. 70 

• Lääkäreitä n. 6 

• Osastonhoitaja, 2 apulaisosastonhoitajaa, 
2 farmaseuttia, 2 sihteeriä 



Neljä potilasta  

(2hh huoneet) 

• 3 opiskelijaa aamuvuorossa  

• 3 opiskelijaa iltavuorossa 

• (1 sh-opiskelija yössä)  

OPETUSMODUULI OS 40 
Pilotti syksy 2015 –kevät 2016 

Sairaanhoitajaopiskelijat 
• Erivaiheen opiskelijoita 

• Eri oppilaitoksista  

• Eri pituisilla harjoittelujaksoilla 

• Opiskelijoita osastolla max 20 yhtä aikaa 

Sairaanhoitaja 
• Kuka tahansa kokenut sairaanhoitaja 

osastolta 

• Ohjausvastuu moduulin opiskelijoista 

• Hoitovastuu moduulin potilaista 

• 1 sairaanhoitaja aamuvuorossa  

• 1 sairaanhoitaja iltavuorossa 

• Ei yövuorolaista opetusmoduulissa  



TOTEUTUS     

• Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat 
potilaan hoitoa mahdollisimman pitkälle 
itsenäisesti 

• Ohjaajan rooli toimia ”mentorina” 

• Päivittäiset tavoitteet, itsearviointi ja 
ohjaajan palaute kirjallisena 

• Loppuarvioinnin koostaminen 

 



Opetusmoduuli moniammatillisena 

oppismisympäristönä 



Opiskelijoiden kokemuksia: 
 Tukenut potilaslähtöistä ja moniammatillista 

osaamista 

Mahdollistanut ammatillisen kasvun 

vastuunottaminen 

 syvällinen oppiminen 

 Itsevarmuuden lisääntyminen 

yhteistoiminnallinen oppiminen 

 Vahvistanut ryhmätyötaitoja ja vertaisoppimista 

 



Henkilökunnan kokemuksia: 
 Opiskelijoiden harjoitteluprosessi osastolla selkiintyi 

 Henkilökunta toivoi mallin vakiintuvan pysyväksi toiminatamalliksi 

osastolla 

71 % 

5 % 

24 % 

Toivon, että opetusmoduulitoimintaa jatketaan syksyllä 
2016 (n=45, vastaus%=50) 

 
Kyllä Ei Kyllä, mutta tietyin muutoksin

Kyllä, mutta tietyin muutoksin 
• Vähemmän opiskelijoita 
• Ei yksittäisiä/muutamia tulijoita 
• Eri vaiheen opiskelijoita 
• Vähemmän vuoroja putkeen 

moduulissa 



Opettajan/-ien kokemuksia: 
• Ryhmäohjaus; tunnelmat, käytännön asiat, 

tiimityöskentely, vertaisarviointi 

• Ohjaus, kannustus, opiskelijan toiminnan 
arviointi, potilaan tilasta keskustelu 

• Tukea opiskelijaa yhdistämään teoriatietoa 
käytäntöön 

• Opettajien työelämäpäivät 

• Opettajalla on enemmän aikaa ohjaukseen ja on 
osallistunut myös potilastyöhön seuraamalla 
opiskelijan työskentelyä 

 

 



Opiskelijamäärien lisääntyminen  

Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016

30 31 
42 

51 

Opiskelijamäärä 

Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Kevät 2016

134 
174 

282 308 

Harjoitteluviikot  

Opetusmoduuli Opetusmoduuli 



Opetusmoduuliin liittyviä tutkimuksia ja opinnäytetöitä  tekeillä  

Opetusmoduulin vaikutus 
opiskelijaohjaajien ohjausosaamiseen 

• Opiskelijaohjausosaaminen (Kääriäinen®) ennen toiminnan 
aloitusta ja vuoden jälkeen opetusmoduuli toiminnan jälkeen 
opetusmoduuliosaston ja perinteistä harjoittelu 
toteutettavan osaston henkilökunnalle  (Tulokset syksyllä 
2016) 

Opetusmoduulin vaikutus opiskelijan 
osaamisen kehittymiseen 

• Sairaanhoitajien kompetenssi mittarilla (Meretoja®) ennen ja 
jälkeen harjoittelun  

• Opetusmoduulissa ja tavallisessa harjoittelussa olevat 
opiskelijat (tulokset keväällä 2017) 

Opetusmoduulikokemukset 
henkilökunnan, opiskelijan, opettajan 
ja potilaan näkökulmasta 

• Kohderyhmää haastatellaan  
• Tuloksia keväällä 2017 

Opiskelijan tyytyväisyys • Cles-palaute jatkuvana 
• Erillinen kysely opetusmoduulissa harjoittelusta  

Opiskelijan harjoittelun arviointi  Eri arviointimenetelmiä: 
• Ryhmäarviointi 
• Vertaisarviointi 
• Potilasarvioinnin mahdollisuus 



 

 

 

 

 

KIITOS! 

 

Yhteystiedot:  

tarja.koskela@ppshp.fi 

satu.mustakangas@ppshp.fi 

pia.maenpaa@oamk.fi 

jonna.juntunen@ppshp.fi 
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