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Lähtökohdat Moni lääkäri ohjaa opiskelijoita työssään, mutta harva on saanut siihen opetusta.  
Kliinisen työn ohessa tapahtuvaa ohjausta ei ole Suomessa tutkittu.

MeneteLMät Kyselytutkimuksessa Tampereen yliopiston 4.–6. vuosikurssin lääketieteen opiskelijat 
 arvioivat kliinikkolääkäreiltä saamaansa ohjausta. 

tuLokset Kyselyyn vastasi 262 opiskelijaa (62 %). Keskimäärin ohjaus oli opiskelijoiden mielestä toteutunut 
hyvin. Lähes kaikilta osa-alueilta löytyi kuitenkin kehitettävää, eniten palautteen antamisesta. Opiskelijoita 
miellyttää ohjaaja, joka opettaa, on ystävällinen ja antaa opiskelijan tehdä itse. 

PääteLMät Ohjauksessa havaittuja puutteita voidaan korjata opiskelijoilta kyselyssä saatujen vastausten 
perusteella.  Ohjauskoulutuksella voitaisiin jatkossa mahdollisesti parantaa koulutuksen laatua.
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Suuri osa lääketieteen kliinisestä opetuksesta 
toteutetaan sairaaloissa sekä terveyskeskuksis
sa, joissa ohjaajina ovat kliinistä työtä tekevät 
lääkärit. Opiskelijat seuraavat heidän työtään 
esimerkiksi vuodeosastoilla, leikkauksissa ja 
vastaanottotilanteissa (1).

Nuorten Lääkärien yhdistyksen vuoden 2019 
koulutuspaikkakyselyssä reilu puolet vastaajista 
ilmoitti ohjanneensa nuorempaa kollegaa työs
sään. Vain 12 % ohjanneista vastasi saaneensa 
koulutusta ohjaamiseen (2). Asetus erikoislää
kärikoulutuksesta linjaa yhdeksi tavoitteeksi 
valmiudet oppimisen ohjaamiseen (3).

Maailmalla opiskelijoille on tehty kyselytutki
muksia ohjaavien lääkärien hyvistä toiminta
tavoista ja toivotuista ominaisuuksista (4–9). 
Kirjallisuus antaa vinkkejä ohjaukseen ja 
 palautteen antamiseen (10–12). On näyttöä, että 
opiskelijan tyytyväisyys ohjaukseen on yhtey
dessä parempaan oppimistulokseen (13,14). 
Suomessa kyselyt osoittavat, että opiskelijat 
 kokevat puutteita osaamisessaan osalla työhön 
liittyvistä osaalueista (15,16).

Kliinisen työn ohessa tapahtuvasta ohjauk
sesta ja sen laadusta ei ole Suomesta tutkimus
tietoa. Tutkimuksemme tavoitteena oli selvittää 

kliinisen vaiheen opiskelijoiden kokemuksia 
kliinikkolääkäreiltä saamastaan ohjauksesta. 
 Lisäksi kartoitimme opiskelijoiden näkemyksiä 
ohjauksen osaalueiden tärkeydestä ja toimivis
ta ohjaustavoista.

Aineisto ja menetelmät

Tutkimus toteutettiin kyselynä Tampereen 
 yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 4.–6. 
vuosikurssin opiskelijoille. Aineisto kerättiin 
marrasjoulukuussa 2020. Kyselyssä ei kerätty 
suoria henkilötietoja, ja tutkinnonsuunnittelu
toimikunta myönsi luvan tutkimukselle.

Aihepiirin validoidut kyselylomakkeet keskit
tyvät yleisesti yksittäisen opintojakson oppimis
ympäristön arviointiin eikä niissä ole avokysy
myksiä, joissa vastaajat pääsisivät kuvailemaan 
ohjaajan hyviä toimintatapoja (17–21). Tämän 
vuoksi tavoitteisiin soveltuva kysely suunnitel
tiin kokonaisuudessaan itse. Sähköinen kysely
lomake luotiin REDCapohjelmalla (Liite artik
kelin pdfversiossa, www.laakarilehti.fi > Sisäl
lysluettelot > 33/2021). 

Kyselyssä pyydettiin vastaamaan tilanteista, 
joissa ohjaajana on ollut kliinikkolääkäri, jonka 
potilastyötä vastaaja on seurannut. Opetustilan
teet  kehotettiin erikseen jättämään huomioi
matta.

Opiskelijoilta tiedusteltiin, kuinka hyväksi he 
ovat kokeneet kliinikoilta saaneensa ohjauksen 
ja opetuksen yleisesti sekä erikseen kahdeksas

Kirjallisuus antaa vinkkejä ohjaukseen   
ja palautteen antamiseen.
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malla jokaisen vastaajan ilmoittamasta toteu
masta ja tärkeydestä erotus. Näistä erotuksista 
laskettiin keskiarvot, 95 %:n luottamusvälit 
 sekä yhden otoksen ttestillä verrattiin tuloksia 
nollahypoteesiin, jossa toteuman ja tärkeyden 
erotusten keskiarvo oli 0. Avokysymyksistä 
esiin nousseita teemoja jaoteltiin luokkiin 
 yhdenmukaisuuksien perusteella ja laskettiin, 
kuinka monessa vastauksessa kukin teema 
esiintyi.

Kysely pilotoitiin Tampereelta keväällä 2020 
valmistuneelle vuosikurssille. Pilotissa 19 lääkä
riä vastasi suljettuihin kysymyksiin toistetusti 
kahden viikon välillä. He myös kommentoivat 
kyselyn rakennetta ja kysely muokattiin lopulli
seen muotoonsa. Kysymysten toistettavuutta 
 arvioitiin laskemalla toistetuista vastauksista 
painotetut kappaarvot; arvoa 0,4 pidetään koh
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ta potilaskontakteihin liittyvästä osaalueesta. 
Lisäksi kysyttiin, kuinka tärkeänä opiskelija 
 pitää kunkin osaalueen toteutumista. Vastauk
set kerättiin viisiportaisilla asteikoilla: (1 = erit
täin huonosti, 3 = ei hyvin eikä huonosti, 5 = 
erittäin hyvin), (1 = en lainkaan tärkeänä, 3 = 
kohtalaisen tärkeänä, 5 = erittäin tärkeänä).

Avokysymyksissä sai kertoa, mitkä ovat hyviä 
tapoja osaalueiden toteutukseen. Vastaaja pääsi 
kuvailemaan hyvää ohjaavaa lääkäriä ja kerto
maan onnistuneista ja epäonnistuneista ohjaus
tilanteista. Lisäksi kysyttiin, miten ohjaaja voi 
edistää oppimista potilastilanteiden ulkopuolel
la tai kun opiskelijan aktiivinen rooli ei ole 
mahdollinen. 

Tilastolliset analyysit tehtiin SPSSohjelmal
la. Kunkin osaalueen toteutumisen vertautu
mista sen koettuun tärkeyteen arvioitiin laske
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Erittäin hyvin/
erittäin tärkeänä

Hyvin/
tärkeänä

Ei hyvin eikä huonosti/
kohtalaisen tärkeänä

Huonosti/
vain hieman tärkeänä

Erittäin huonosti/
ei lainkaan tärkeänä

Ohjaus yleisesti: toteuma

Mallioppiminen: toteuma

tärkeys

Tekstit: toteuma

tärkeys

Tutkiminen: toteuma

tärkeys

Toimenpiteet: toteuma

tärkeys

Esittely: toteuma

tärkeys

Palaute: toteuma

tärkeys

Haastattelu: toteuma

tärkeys

Hoidon suunnittelu: toteuma

tärkeys

KUVIO 1.

ohjauksen toteutuminen ja tärkeys 

Ylinnä jakauma siitä, miten ohjauksen yleisesti on koettu keskimäärin toteutuvan. Lisäksi esitettynä kustakin eri osa-alueesta, kuinka hyvin 
mahdollisuus osallistua on toteutunut ja arvio osallistumisen tärkeydestä.
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talaisena toistettavuutena (22). Tämän alle jäivät 
kysymykset 1) kuinka hyvin opiskelijoilla on 
 toteutunut mahdollisuus osallistua haastatte
luun ja 2) toimenpiteiden tekemiseen ja  
3) kuinka tärkeänä opiskelijat kokevat esittelyn 
 toteutumisen.

Tulokset

Kyselyyn vastasi 262 opiskelijaa 423:sta (62 %). 
Vastaajista 37 % oli 4. vuosikurssin opiskelijoita 
(98/158), 35 % 5. vuosikurssin (92/140) ja 28 % 
6. vuosikurssin opiskelijoita (72/125). Naisia oli 
58 %. Vastaajien mediaaniikä oli 25 vuotta 
(vaihteluväli 21–42 v).

Opiskelijat olivat keskimäärin melko tyytyväi
siä saamaansa ohjaukseen ja opetukseen ylei
sesti, sillä 83 % vastaajista vastasi saaneensa 
 hyvää tai erittäin hyvää ohjausta. Parhaiten osa
alueista olivat toteutuneet mallioppiminen ja 
mahdollisuus osallistua potilastekstien kirjoitta
miseen. Tärkeimmäksi nousivat mahdollisuus 
osallistua potilaiden tutkimiseen ja toimenpitei
den suorittamiseen sekä ohjaavan lääkärin 
 antama palaute (kuvio 1).

Vain tekstien kirjoittamisessa toteuma oli 
keskimäärin arvioitu korkeammalle kuin tär
keys. Muilla osaalueilla tärkeys oli arvioitu kor
keammalle ja suurin epäsuhta oli palautteessa 
(kuvio 2).

Useimmiten vastauksissa mainittiin hyviksi 
ohjaustavoiksi se, että ohjaaja antaa opiskelijan 
tehdä itse, opettaa ja selittää toimintaansa sekä 
kyselee opiskelijalta ja antaa opiskelijan kysyä 
(taulukko 1).

Opiskelijoiden ehdotuksissa hyvästä ohjauk
sesta toistuu se, että he toivovat aktiivista roolia 
taitotasonsa mukaan ohjaajan tukemana (Liite
taulukko 1). Taulukossa 2 on opiskelijoiden vas
tauksista nousseita ehdotuksia siitä, miten 
 oppimista voi tehostaa. Tilanteissa, joissa opis
kelija ei voi olla aktiivisessa roolissa, sekä poti
laskontaktien ulkopuolella opiskelijat toivoivat 
ohjaajan selittävän potilastapauksista ja työs
tään sekä aktivoivan opiskelijaa tehtävänannoil
la (taulukko 2).

Pohdinta

Opiskelijat pitivät kliinistä työtä tekevien lääkä
rien antamaa ohjausta keskimäärin hyvänä. 
 Lähes kaikkien osaalueiden tärkeys arvioitiin 
kuitenkin korkeammalle kuin toteuma. Opiske
lijat arvostavat ohjaustilanteita, joissa he pääse

Suunnitelma

Esittely

Tutkiminen

Toimenpide

Haastattelu

Mallioppiminen

Tekstit

Palaute

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5

KUVIO 2.

osa-alueiden toteuma ja tärkeys

Toteuman ja koetun tärkeyden vastaajakohtaisista erotuksista lasketut keskiarvot ja näiden 95 %:n 
luottamusvälit. Negatiiviset luvut kuvaavat, että toteuma arvioitiin heikommaksi kuin tärkeys. 

TAULUKKO 1.

ohjaavan lääkärin hyviä ja huonoja ominaisuuksia
avokysymysten vastauksista (suluissa vastausmäärä) esiin nousseita teemoja. 
 

Hyviä (215) Huonoja (147)

Ohjaaja antaa opiskelijan tehdä itse (146) Ei ota kontaktia, kohtelee kuin ilmaa (76)

Opettaa ja selittää mitä tekee (142) Ilkeä, epäkohtelias, mollaa vääristä vastauksista (45)

Kyselee ja antaa kysyä (108) Luo ilmapiirin, että opiskelija on tiellä tai epätoivottu 
(25)

Hyvät käytöstavat, ystävällinen, kannustava (65) antaa liian vaikeita tehtäviä tai kysyy liian vaikeita 
(18)

Tietää opiskelijan taitotason tai selvittää sen (38) Kiireinen (18)

Innokas ohjaamaan (37) Ei intoa opettaa (20)

antaa palautetta (26), tilanteista  keskustellaan 
yhdessä (20)

Hyvä ilmapiiri, jossa uskaltaa kysellä (24)

asiantunteva (11)

”Selittää potilaan vaivasta myös yleisemmin 
tärkeitä asioita, eikä vain tämän tietyn potilaan 
kannalta.  - Kysyy kandilta, miten tämä haluaa 
seurata polia: tutkia/haastatella itse vai 
enemmän seurata - aktivoi kandia kyselemällä 
aiheeseen liittyvistä tärkeistä asioista, mutta ei 
tenttaa.”

”Epäonnistunut on ollut sellainen, jossa on selvästi 
huomannut, että ohjaaminen on ohjaavalle lääkärille 
epämiellyttävä tilanne (esimerkiksi ei oma-aloittei-
sesti sano mitään eikä anna tilaa kysymyksille).”
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vät ennalta sovitusti osallistumaan itse aktiivi
sesti ja hyvässä ohjauksessa. Ohjaajan toivotaan 
olevan innokas opettamaan ja ystävällinen, ja 
hänen toivotaan aktivoivan kysymyksillä. Näitä 
seikkoja on tuotu esiin myös aiemmassa haas
tattelututkimuksessa (5).

Lääkäriliiton opiskelijatutkimuksessa 2014 
kliinisen vaiheen opiskelijoista 89 % toivoi kou
lutuksessa enemmän toimenpiteiden tekemistä 
ja 76 % enemmän potilaan kohtaamista ja tutki
mista ohjattuna (23). Tuoreessa kyselyssä suo
malaiset opiskelijat arvioivat kesätöissään hei
koimmiksi osaalueikseen toimenpide, diag
nostiikka ja tutkimistaidot (15). Tutkimuksem
me tulos toimenpiteisiin ja tutkimiseen osallis
tumisen tärkeydestä sopii tähän. 

Vastauksissa haastattelun ja hoidon suunnit
telun ohjauksen toteutuminen oli arvioitu hei
koimmaksi. Näiden toteutus ohjaa vastaanot
toa, ja ehkä siksi ohjaavat lääkärit haluavat 

 toteuttaa ne itse. Toisaalta opiskelijat eivät koke
neet näitä osaalueita myöskään tärkeimmiksi. 
Tätä voi selittää se, että molempia voi oppia 
myös seuraamalla.

Tutkimuksessamme suurin ero toteuman ja 
tärkeyden välille tuli palautteessa. Sen antami
nen koetaankin hankalaksi (12). Palaute edistää 
oppimista (24), joten on luonnollista, että opis
kelijat pitävät sitä tärkeänä. Avovastauksissa 
 toivottiin palautetta, jossa kiinnitetään huomio
ta sekä positiivisiin että parannettaviin seikkoi
hin suorituksessa. Palautetta toivottiin heti 
 tilanteen jälkeen ja opiskelijan taitotasoon so
pien. Katsauksissa ohjeistetaankin näihin toi
miin (12,25). Lisäksi toivottiin, että korjaava pa
laute annettaisiin kahden kesken. Palautetilai
suuteen tulisikin luoda ystävällinen ilmapiiri 
(25,26).

Ohjaavan hyvistä ominaisuuksista mainittiin 
useimmin se, että ohjaaja antaa opiskelijan teh
dä itse ja että hän opettaa ja selittää mitä tekee. 
Samaa toivottiin myös aiemmassa kyselytutki
muksessa (9). Kun opiskelijat ovat arvioineet 
ohjaajien toivottuja ominaisuuksia ja toiminta
tapoja, tärkeimmiksi ovat nousseet kiinnostus 
opettamiseen ja asiantuntevuus, lähestyttävyys 
sekä opiskelijan osallistaminen keskusteluun 
potilaiden hoidosta (6–8). Tässäkin tutkimuk
sessa opiskelijat toivat esiin samoja asioita. Vas
taajat toivoivat, että ohjaaja selvittää opiskelijan 
taitotason. Oppaissa onkin pohdittu, että tämä 
on tärkeää tehokkaan opetuksen kannalta ja 
 onnistuu kyselemällä opiskelijalta aihepiiristä 
ja koulutusvaiheesta (10,11).

Irby ym. tuo katsauksessaan esiin, että opis
kelijan orientoiminen ohjaustilanteeseen suju
voittaa oppimista (27). Kyselyssämme opiskeli
jat arvostivat sitä, että kliinikko kertoo ennen 
potilastilannetta, miten opiskelija voi osallistua. 
Asiantuntijat ovat ehdottaneet, että ohjaustilan
teissa opiskelija aloittaa haastattelun ja tutkimi
sen tai käy etukäteen suorittamassa nämä poti
laalle (11,28). Myös tässä kyselyssä vastaajat toi
vat näitä tekniikoita esiin. Aktiivisen roolin to
teutuksessa pidettiin tärkeänä, että ohjaaja tar
vittaessa neuvoo suorituksissa ennen potilasti
lannetta ja sen aikana.

Yhtenä haasteena kliinisessä ohjaamisessa 
on kiire (28), ja se nousi esiin myös tässä kyse
lyssä. Vastaajien mukaan ohjaaja voi edistää 
opiskelijan oppimista kiireessä selittämällä hie
man vastaanoton aikana ja keskustelemalla po

TAULUKKO 2.

oppimisen tehostaminen
avokysymysten vastauksista (suluissa vastausmäärä) esiin nousseita teemoja. 

Ohjaustavat, kun opiskelija voi vain seurata 
potilaskontakteja (136)

Ohjaustavat potilaskontaktien ulkopuolella tai 
välillä (136)

Ohjaajan tekemä nopea koonti tilanteesta etu- 
tai jälkikäteen (59)

antaa jonkin aiheen, johon perehtyä kännykällä tai 
koneella (esim. Terveysportti-mobiilista) (55)

Selittää vastaanoton aikana mitä tekee ja miksi 
(44)

Ohjaa seuraamaan toista lääkäriä tai ammattihenki-
löä tai päästää kotiin opiskelemaan (50)

antaa muuta tehtävää, ohjaa muualle, päästää 
kotiin (33)

Mahdollistaa seuraavaan potilaaseen perehtymisen 
(esim. lähetteen tulostus tai tulosyyn ilmoittaminen 
opiskelijalle) (45)

Pahoittelee, ettei ole aikaa tai mahdollisuutta 
opettaa niin hyvin kuin normaalisti (25)

antaa seurata saneluja (38)

Pyytää kiinnittämään johonkin asiaan huomiota 
potilaskontaktin aikana (10)

Osallistaa opiskelijan paperitöihin (32) tai opettaa 
paperitöistä (14)

Kandi voi tutkia etukäteen, jolloin aikaa voi 
säästyäkin (5)

”Kertoo suoraan, mielellään jo ennen vastaanot-
toa, että nyt on vähän kiirus eikä kerkeä kaikkea 
avata. Kertoo, että mihin kannattaa kiinnittää 
huomiota. Jos ei ole seurattavaa, antaa 
mahdollisuuden lähteä pois/seuraamaan jotain 
muuta.”

”Voi antaa joitakin tekstejä opiskelijalle kirjoitetta-
vaksi/saneltavaksi. Opiskelija voi perehtyä 
seuraavan potilaan tietoihin tai mennä haastattele-
maan edeltä seuraavaa potilasta. Toisaalta ainakin 
4. kurssilla tuntuu, että sanelun kuunteleminenkin 
on vieläkin varsin opettavaista.”

Opiskelijan orientoiminen ohjaustilanteeseen 
sujuvoittaa oppimista.
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tilaskontaktista nopeasti sen ulkopuolella. Mo
nelle opiskelijalle riitti, että ohjaaja pahoittelee 
tilannetta. Vastauksissa ehdotettiin, että opiske
lijaa voi etukäteen pyytää kiinnittämään huo
miota potilaskontaktissa johonkin tiettyyn asi
aan. Sama neuvo on mainittu ohjausoppaissa 
(10,11).

Vain osa lääkärin työajasta on suoraa potilas
kontaktia (29,30). Vastaajien mukaan muun 
työn aikana opiskelijan osallistaminen paperi
töihin tai niistä opettaminen mahdollistavat 
 oppimista. Opiskelija voi tutustua seuraavan 
potilaan tulosyyhyn tai lähetteeseen samalla, 
kun ohjaaja tekee paperitöitä. Näin tulee hoide
tuksi opiskelijan opastaminen tulevaan tapauk
seen (27). Opiskelijan voi ohjata potilaskontak
tien aiheisiin liittyvien tietolähteiden pariin, jo
ka myös auttaa oppimista (27). Moni vastaaja 
kertoikin hakevansa tietoa älypuhelimella esi
merkiksi Terveysportti.mobiverkkosivulta.

Kustannus Oy Duodecim julkaisi 2020 Oppi
portissa verkkokurssisarjan ohjauksen ja oppi
misen perusteista (31). Kursseilla keskitytään 
työssä olevien lääkärien ohjaukseen, mutta neu
voja voi hyödyntää myös opiskelijoiden ohjauk
sessa. Kursseillakin esitelty ”The oneminute 
preceptor model” on strukturoitu malli ohjaus
tilanteisiin (28,32). Siinä potilastilanteiden jäl
keen ohjaaja kysyy opiskelijalta esimerkiksi 
diagnoosivaihtoehdoista perusteluineen. Ohjaa
ja antaa opiskelijan vas tauksesta positiivisen pa
lautteen sekä kehityskohteita ja opettaa jotain 
yleistä aihepiiristä. Keskustelussa toteutuvat siis 
opiskelijan taitotason selvittäminen, aktivointi 
sekä tehokas palaute ja opettaminen, jotka opis
kelijat nostivat onnistuneen ohjaustilanteen 
avaimiksi.

Aiempaa selvitystä kliinisen työn ohella 
 tapahtuvasta ohjauksesta ei ole Suomessa jul
kaistu. Tässä tutkimuksessa opiskelijat pääsivät 
kattavasti kertomaan ajatuksiaan hyvistä toi
mintatavoista ohjaustilanteissa. Ohjauksen 
 toteutumista ja tärkeyttä arvioitiin eri asteikoil

Tämä TIedeTTIIn

• Ohjaustaitoja ei juuri opeteta lääkäreille, vaikka 
suuri osa ohjaa opiskelijoita työssään.

• erikoislääkärikoulutuksen tavoitteisiin kuuluu 
valmius oppimisen ohjaamiseen.

• Tyytyväisyys ohjaukseen on yhteydessä 
parempaan oppimistulokseen.

TUTKImUs OpeTTI

• Opiskelijat toivat kyselyssä esiin kehityskohteita 
sekä ehdotuksia ohjauksesta.

• Varsinkin palautetta opiskelijat kokevat saavansa 
toivottua vähemmän.

• Ohjaustaitoja opettamalla voitaisiin koulutuksen 
laatua ehkä parantaa.
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la, joten vertailussa on haasteensa. Pilottikyse
lystä laskettu toistettavuus jäi heikoksi kolmes
sa kysymyksessä, jotka olivat arviot haastattelun 
ja toimenpiteiden toteutumisesta sekä esittelyn 
tärkeydestä. Tämä tulee huomioida arvioidessa 
 tulosten luotettavuutta.

Ohjaustaitojen opetus on puutteellista, mutta 
suuri osa lääkäreistä ohjaa työssään nuorempia 
lääkäreitä (2,33). Tähän epäsuhtaan puuttumi
nen opettamalla ohjaustaitoja kliinistä työtä 
 tekeville lääkäreille tai loppuvaiheen lääketie
teen opiskelijoille voisi mahdollisesti parantaa 
lääketieteen koulutuksen laatua tulevaisuudes
sa. Tutkimuksessamme ei mitattu ohjauksen 
vaikutusta oppimiseen, vaan pelkästään opiske
lijoiden tyytyväisyyttä ohjaukseen. Jatkossa 
olisikin mielenkiintoista selvittää, onko tyytyväi
syys ohjaukseen yhteydessä oppimistuloksiin. ●

Kiitokset Tampereen yliopiston Lääketieteen koulu-
tusohjelman johtaja Juhani Jääskeläiselle tutki-
musluvan hankkimisesta ja avusta kyselyn jakami-
sessa. Tutkimusta ovat tukeneet Suomalainen Lää-
käriseura Duodecim sekä Suomen yleislääkärit 
GPF ry.
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Teaching of medical students alongside 
clinical work – a survey amongst 
medical students
Background Physicians frequently instruct medical students alongside their work, but few have received 
teaching training. Previously, no studies in Finland have been published concerning the guidance and teaching 
of medical students performed by clinicians alongside their clinical work. 

Methods In our survey we asked Tampere University medical students in their 4th to 6th year of studies to 
rate the teaching they had received from clinicians. We also asked the students for different strategies they 
find to be associated with good teaching. 

resuLts at total of 262 of 423 students responded to the survey and the response rate was 62%. In general, 
students rated the teaching and guidance they received as good. Still, almost every subcategory revealed 
needs for improvement, the greatest being the need for feedback. In open-ended answers students reported 
that they value a clinician who teaches, is kind and gives students opportunities for independent work. 
Students also presented efficient strategies for teaching when working under time pressure.

concLusions The flaws that emerged concerning the guidance of students could be improved by utilizing 
the answers received from the students. In the future, it could be possible to improve the quality of medical 
studies by providing clinicians with training in guidance and teaching skills.

EnglISh Summary

Verneri hannuLa, Lari 
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Markku suManen
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LIITeTAULUKKO 1.

hyviä ohjauskäytäntöjä 
avokysymysten vastauksista (suluissa vastausmäärät) esiin nousseita teemoja hyvistä ohjauskäytännöistä eri osa-alueilla.

Aihe Teemat sitaatti

Yhteistä kaikille Toimintatavat käydään ennalta läpi, kysytään opiskelijan halu 
aktiiviseen osallistumiseen (95)
Ohjaaja selvittää kandin tieto- ja taitotason

”Kysyy, mitä osaan jo ja mitä uutta haluan oppia.”

esittely (176) Ohjaaja esittelee kandin (114) tai antaa hänelle aikaa esitellä 
itsensä (85)
Ohjaaja korostaa tilanteen tärkeyttä, eikä tee kieltäytymisestä 
helppoa (18)

”Opiskelijalle on mukavaa, jos lääkäri esittelee. Esim. nuorempi kollega 
seuraamassa. Jos lääkäri ei esittele tai anna aikaa sille, esittely jää 
helposti tekemättä.”

Haastattelu (155) Kandi aloittaa haastattelun (63) tai ohjaaja kysyy haastattelun 
aikana, onko kandilla kysyttävää (62)
Kandi käy haastattelemassa etukäteen (39)  
Ennen tilannetta mietitään, mitä tulisi kysyä (18)

”Sovitaan jo ennen potilaan tapaamista työnjaosta: kuka haastattelee, 
sopiiko kandin täydentää tarvittaessa yms. Esim. ”oma potilas” 
kierrolta.”

Tutkiminen (170) Kandi tutkii samalla tai ohjaajan jälkeen (97) tai pääsee 
tutkimaan ainakin löydökset (19)
Kandi aloittaa tutkimisen (82) tai käy tutkimassa etukäteen 
(21)

”Kiireessä antaa opiskelijan toistaa ne tutkimukset, joissa jokin löydös. 
Jos aikaa, niin molemmat tekevät. Tai sitten opiskelija tutkii kokonaan 
itse ja epävarmoista löydöksistä kysyy lääkäriltä.”

Toimenpiteet (143) Kandi saa itse tehdä (109), ohjaaja neuvoo (73)
Toimenpiteen opettaminen/läpikäynti ennen potilaan tuloa 
(21)
Ohjaaja näyttää ensimmäisen toimenpiteen, kandi tekee 
seuraavan (18)

”Kysyy, onko opiskelija tehnyt aiemmin ja haluaisiko tehdä. Selittää 
etukäteen ennen potilaan näkemistä, kuinka toimenpide tehdään ja 
toimenpidettä tehtäessä ”selostaa”, mitä tapahtuu (opiskelija tietää, 
että tekee oikein).”

Hoidon suunnittelu 
(131)

Ohjaaja kysyy ennen suunnitelmaa (29) tai myöhemmin, mitä 
mieltä opiskelija olisi (57)
Keskustellaan hoitovaihtoehdoista etukäteen tai tilanteen 
jälkeen (41)
Ohjaaja perustelee ratkaisunsa (28)
Ei mielellään tenttaamista potilaan läsnä ollessa (11)

”Yhdessä keskustelu. Potilaan ollessa läsnä ei ehkä tarvitse kandia 
”hiillostaa” jatkosuunnitelmasta, mutta mielipidettä voi kysyä.”

Tekstien kirjoitus 
(128)

Opiskelija kirjoittaa tekstit (66)
Opiskelija kirjoittaa tekstin potilaista, joiden hoitoon on 
osallistunut (33)
Palaute/tekstin tarkistus (53)
Ennen kirjoitusta ohjaaja neuvoo, mitä tulee huomioida (25)

”Potilaista, jotka opiskelija haastattelee ja tutkii, voitaisi sopia 
etukäteen, että opiskelija tekee käynnin jälkeen käyntitekstin, jonka 
ohjaaja tarkistaa.”

palaute (131) Rakentavaa palautetta, sekä positiivista että korjaavaa 
palautetta (91)
Heti tilanteen jälkeen (40)
Korjaava palaute kahden kesken (20)
Palautteen perustelu/opettaminen (15)
Opiskelijan taitotaso huomioiden (5)

”Muistaa antaa myös positiivista palautetta (jos se on aiheellista) 
samalla kun kertoo missä olisi hyvä parantaa. Ymmärtävä asenne, että 
opiskelija ei voi vielä osata kaikkea. Palautteen anto rauhallisessa tilassa 
mieluiten kahden kesken.”

malli-oppiminen, 
lääkäri-identiteetti 
(106)

Ohjaaja perustelee toimintaansa (29)
On kollegiaalinen ja kannustava (26)
Näyttää hyvää esimerkkiä (17)
On oma itsensä (17)
Kertoo oman lääkäri-identiteetin kehittymisestä (13)
Ymmärtää myös erilaiset toimintatavat (8)
Kertoo epävarmuuksista tai epäonnistumisistaan (8)

Olemalla oma itsensä. Hyvä ohjaaja puhuu myös omista ammatillisista 
epävarmuuksistaan ja niistä finesseistä, joita ei hallitse. Positiivinen 
palaute ja lempeä asenne on hyvä.”
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Ohjaustutkimus
Tervetuloa vastaamaan Tampereen yliopiston lääketieteellisen 4.-6. vuosikurssin opiskelijoille suunnattuun kyselyyn.
Vastaaminen vie noin 5-20 minuuttia.

Kyselyssä kartoitetaan millaista opetusta ja ohjaamista olet saanut kliinikkolääkäreiltä, jotka eivät ole varsinaisia
kliinisiä opettajia.

Vastaa kyselyyn omien amanuenssikokemustesi, klinikkaharjoittelun ja terveyskeskuskäyntien pohjalta. Pyri
miettimään tilanteita, joissa ohjaajana on ollut kliinikko, jonka potilastyötä olet seurannut. Jätä varsinaiset järjestetyt
opetustilaisuudet sekä työsi lääkärin sijaisena huomioimatta.

1) Vuosikurssisi?

4. Vuosikurssi
5. Vuosikurssi
6. Vuosikurssi

2) Sukupuolesi?

Mies
Nainen
Muu

3) Ikäsi vuosina? (Anna vastaus lukuna)
 

__________________________________

Seuraavasta kysymyksestä eteenpäin vastaa kysymyksiin amanuenssikokemustesi, klinikkaharjoittelun ja
terveyskeskuskäyntien pohjalta.

Erittäin huonona Huonona En hyvänä enkä
huonona

Hyvänä Erittäin hyvänä

4) Kuinka hyvänä koet kliinikoilta
saamasi ohjauksen ja opetuksen
keskimäärin?

5) Kuvaile hyvää ohjaavaa lääkäriä?
 
__________________________________________

6) Millaisia erityisen onnistuneita ohjaustilanteita on
jäänyt mieleesi? Mikä teki niistä onnistuneita?  

__________________________________________

7) Millaisia erityisen epäonnistuneita ohjaustilanteita
on jäänyt mieleesi? Mikä teki niistä  
epäonnistuneita? __________________________________________
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Seuraavassa kysytään, miten hyvin ohjaavat lääkärit ovat keskimäärin toteuttaneet eri
osa-alueita

Erittäin huonosti Huonosti Ei hyvin eikä
huonosti

Hyvin Erittäin hyvin

8) Opiskelijan esittely potilaalle
(lääkärin tai opiskelijan
toimesta)

9) Mahdollisuus osallistua potilaan
haastatteluun

10) Mahdollisuus osallistua potilaan
tutkimiseen

11) Mahdollisuus osallistua
toimenpiteiden tekemiseen

12) Mahdollisuus osallistua potilaan
hoidon suunnitteluun

13) Mahdollisuus osallistua
potilastekstien kirjoittamiseen

14) Antaneet palautetta
toiminnastasi

15) Mitkä ovat hyviä tapoja opiskelijan esittelyyn?
 
__________________________________________

16) Mitkä ovat hyviä tapoja mahdollistaa opiskelijalle
osallistuminen potilaan haastatteluun?  

__________________________________________

17) Mitkä ovat hyviä tapoja mahdollistaa opiskelijalle
osallistuminen potilaan tutkimiseen?  

__________________________________________

18) Mitkä ovat hyviä tapoja mahdollistaa opiskelijalle
osallistuminen toimenpiteiden tekemiseen?  

__________________________________________

19) Mitkä ovat hyviä tapoja mahdollistaa opiskelijalle
osallistuminen potilaan hoidon suunnitteluun?  

__________________________________________

20) Mitkä ovat hyviä tapoja mahdollistaa  opiskelijalle
osallistuminen potilastekstien kirjoittamiseen?  

__________________________________________

21) Mitkä ovat hyviä tapoja palautteen antamiseen
opiskelijalle?  

__________________________________________
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Seuraavassa kysytään kuinka tärkeänä pidät eri osa-alueiden toteutumista
potilaskontakteissa

En lainkaan
tärkeänä

Vain hieman
tärkeänä

Kohtalaisen
tärkeänä

Tärkeänä Erittäin tärkeänä

22) Opiskelijan esittely potilaalle
(lääkärin tai opiskelijan
toimesta)

23) Mahdollisuus osallistua potilaan
haastatteluun

24) Mahdollisuus osallistua potilaan
tutkimiseen

25) Mahdollisuus osallistua
toimenpiteiden tekemiseen

26) Mahdollisuus osallistua potilaan
hoidon suunnitteluun

27) Mahdollisuus osallistua
potilastekstien kirjoittamiseen

28) Ohjaavan lääkärin antamaa
palautetta toiminnastasi

Lääkäriksi opiskeluun sisältyy paljon mallioppimista, esimerkiksi liittyen potilaan
kohtaamiseen ja lääkärintyön keskeisiin arvoihin.

Erittäin huonosti Huonosti En hyvin enkä
huonosti

Hyvin Erittäin hyvin

29) Miten hyvin koet saaneesi
kliinikkojen työtä seuraamalla
eväitä lääkäri-identiteetin
kehittymiseen ja lääkäriksi
kasvuun?

En lainkaan
tärkeänä

Vain hieman
tärkeänä

Kohtalaisen
tärkeänä

Tärkeänä Erittäin tärkeänä

30) Kuinka tärkeänä pidät
mallioppimista
lääkäri-identiteetin
kehittymisessä?

31) Millä tavoin ohjaava lääkäri voi tukea
lääkäri-identiteetin kehittymistä?  

__________________________________________

32) Miten ohjaava lääkäri voisi edistää oppimistasi
tilanteissa, joissa syystä tai toisesta opiskelijan  
aktiivinen rooli vastaanotolla/potilastilanteessa ei __________________________________________
ole mahdollista? (Esim. aikataulupaine,
potilaslähtöinen syy ym.)

33) Kliinikon työssä on paljon tehotonta aikaa opetuksen
kannalta (paperityöt, sanelut ym.) Miten ohjaava  
lääkäri voisi edistää oppimistasi tämänlaisten __________________________________________
hetkien aikana?
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34) Minkälaisin keinoin itse edistät oppimistasi edellä
kuvattujen opetuksellisesti tehottomien hetkien  
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(lääkärin tai opiskelijan
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