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Taustaa
• Terveysalan opiskelijoiden koulutukseen 

kuuluu runsaasti harjoittelua 
• Ohjaajilla suuri rooli opiskelijan 

osaamisen arvioinnissa harjoittelun 
aikana 



Esityksen tarkoitus  
• millaiseksi sairaanhoitajat kuvaavat 

palaute ja arviointiosaamisensa? 

• millaiseksi yliopistosairaaloissa 
työskentelevät sairaanhoitajat arvioivat 
palaute ja arviointiosaamisen? 



– Laadullisia 
tutkimuksia

– Sairaanhoitajien 
kokemuksia 
opiskelijaohjausosaa
misesta 

– Yhteensä 18 
artikkelia

Tutkimusaineisto 

– n=576 
yliopistosairaalassa 
työskentelevää 
sairaanhoitajaa

– Opiskelijaohjausosaami
sen mittari

– Kevät 2016

Systemaattinen kirjallisuus 
katsaus



Opiskelijaohjausosaaminen –mittarin rakenne 
(Kääriäinen 2012)
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Taustatiedot

•Sukupuoli
•Ikä
•Koulutus
•Työyksikkö
•Työkokemus
•Ohjaajana toimimisen rooli
•Kuinka usein ohjaa opiskelijoita
•Ohjaajakoulutus
•Ohjauskeskusteluun käytetty aika



Vastavuoroinen ja turvallinen ohjaussuhde

Arviointi-
osaaminen

Vastavuoroinen 
palauteen 

antaminen ja 
vastaanottaminen 

• Oikea-aikainen arviointi
• Kohdistuu tekemiseen ja 

kehittymiseen
• Henkilökohtainen kokemus 

arvioitavasta tilanteesta
• Ryhmäarviointi

• Arviointi tekniikoita
• Kuunteleminen ja kyseleminen
• Olla läsnä ja antaa tilaa 

oppimiselle 
• Tarkkailu

• Kehittävä arviointi 
• Opiskelijan itsearviointi 
• Jatkuvuus
• Uusien tavoitteiden laatiminen 

kehittymisen myötä
• Mitä jatkossa tulee oppia 

• Opiskelijalta 
ohjaajalle

• Ohjaaja kehittyy 
ohjaajana 

• Ohjaajalta 
opiskelijalla

• Opiskelijan 
tavoitteisiin 
kohdistuvaa

• Jatkuvaa ja 
oikeanaikaista

• Tilanteeseen 
kohdistuvaa

• Henkilökohtaisesti 
annettavaa

Sairaanhoitajat arvioivat kehittämistä olevan 
erityisesti arviointiosaamisessa   (ka 3,1)
Palauteen antaminen arvioitiin hyväksi (ka 3,4)



Yhteenveto tuloksista
• Palautteen antamisen ja arviointiosaaminen 

on erittäin keskeinen ominaisuus 
sairaanhoitajan opiskelijaohjaajan roolissa 

• Opiskelijaohjauksella voidaan kehittää 
sairaanhoitajien kliinistä osaamista ja 
opiskelijaohjaajaosaamista

• Sairaanhoitajien arviointiosaamista tulee vielä 
kehittää 



Kiitos mielenkiinnosta!
Lisätietoa 

Opetuskoordinaattori Annukka Tuomikoski 
annukka.tuomikoski@gmail.com
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