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Opiskelijan ammatillinen kasvu, vastuun oppiminen, työryhmässä toimiminen ja tiimityöskentelyn 
oppiminen koettiin tehokkaammaksi työsuhteessa tapahtuvassa harjoittelussa. Opiskelijat saivat myös 
enemmän kokemusta sairaanhoitajana toimimisesta verrattuna harjoitteluun, joka tapahtuu vain 
opiskelijan roolissa. Opiskelijat saivat luotettavaa ja rakentavaa vertaisarviointia oppimisestaan, ja 
arviointitilanteet toteutuivat pääasiassa hyvin. Opettajan, opiskelijan ja ohjaajan yhteinen 
loppuarviointitilaisuus ei aina toteutunut.  
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The purpose of this study was to describe the experiences of teachers, students and instructors of the 
realization of practical on-the-job training which forms part of the degree programme in nursing in 
polytechnic education. In addition, the purpose was to describe how a training period completed during 
employment differs from a training period carried out outside an employment relationship. The goal 
was to produce new information on nursing science for higher vocational education -about practical 
training taken in an employment relationship in order to evaluate and develop the training practices.  
 
A theme interview with four teachers of nursing science, four students and three supervisors (N=11) 
was used as the method of this study. The data was analysed by qualitative content analysis.  
 
The results show that conducting the training period as an employee depends  on the trainee and the 
placement, and requires careful advance planning in order to make the training successful. The goals of 
the training were adjusted with the help of the teacher to fit the training job. Utilising and achieving the 
goals were diverse by reason of the duties for which the students were responsible in addition to the 
employment. The guidance given by the teacher was meant to support the student in his/her learning 
process. The guidance in training was regarded as collegial and the students were treated as equal 
members of a work community. On the other hand, the two roles of the students, the role of a student 
and the role of an employee, were challenging for the supervision. The student’s professional growth, 
the learning of responsibility, working in a team and the learning of teamwork were considered to be 
more efficient in training completed while employed. In addition, the students got more experience of 
the work of a nurse than in training taken in the role of a student. The students received reliable and 
constructive peer feedback on their learning, and the evaluation situations mainly went well. The final 
evaluation involving the teacher, the student and the instructor did not always materialise.  
 
Work orientation was considered to have increased during training completed as an employee. Carrying 
out the practical training periods in employment motivates the students to study and is also  
advantageous for the employer, since students bring useful extra hands to nursing. The practices are 
still variable and the significance of co-operation between the school and the training job is emphasized 
in training taken while an employee. Completing training during employment was regarded as 
demanding but also as a form of training that develops the student’s professionality, and more of it was 
considered desirable. The many roles of the student and the instructor were challenging for the success 
of the training and hence it would be important to make guidelines for working life as well. More 
research is needed in order to address the issues for further development raised in this study, and to find 
ways to resolve these issues.  

 

Keywords: teacher, student, supervisor, practical training, on-the-job learning, employment 
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1. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 
 

Ammattikorkeakoulututkintoon ja opintojen rakenteeseen kuuluu perus- ja ammattiopintoja, vapaasti 

valittavia opintoja, ammattitaitoa edistävää käytännön harjoittelua sekä opinnäytetyö. Käytännön 

harjoittelusta ammattikorkeakoululaissa todetaan, että sen tavoitteena on perehdyttää opiskelija 

ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja 

taitojen soveltamiseen työelämässä. Ammattikorkeakoululaki sanoo myös, että sen tehtävänä on 

ammatillisen koulutuksen sisällä tukea yksilöä hänen ammatillisessa kasvussaan. (Suomen 

säädöskokoelma 2003, asetus n:o 351.)  

 

Terveydenhuollon opiskelijoiden ammattikorkeakoulutasoinen koulutus sisältää tällä hetkellä 

vähintään 75 opintopistettä (50 opintoviikkoa) käytännön opetusta, josta suurin osa suoritetaan 

erilaisissa terveydenhuollon toimintayksiköissä. (Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat 2007, 

Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 – työryhmä 2006.) Hoitotyön koulutusohjelman 

kokonaismäärästä hoitotyön opetus käytännön kliinisillä harjoittelujaksoilla käsittää hieman yli 

kolmanneksen, mikä on merkittävä osa sekä koulutuksen kokonaispituudesta että ammattitaidon 

kehittymisestä.  

Suomessa yleisesti monien muiden ammattialojen koulutuksessa opiskelijoiden käytännön harjoittelu ja 

työssä oppiminen toteutuu työsuhteessa, jolloin opiskelijat saavat myös palkkaa harjoittelun ajalta. 

Myös sosiaali- ja terveysalalla on joissakin ammattikorkeakouluissa toteutettu käytännön harjoittelua ja 

työssä oppimista viimeisessä syventävässä harjoittelussa työsuhteessa. Lain mukaan laillistetun 

ammattihenkilön tehtäviä voi suorittaa myös terveydenhuollon ammattiin opiskeleva henkilö 

laillistetun ammattihenkilön johdon ja valvonnan alaisena. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 

559/1994, Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta 1200/2007, Asetus 

564/1994.) 

Tämän tutkimuksen aiheesta, terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännön harjoittelusta 

työsuhteessa, ei löydy hoitotieteellistä tutkimustietoa Suomesta. Tutkimusaihe on kuitenkin 

ajankohtainen niin laadukkaan hoitotyön toteutumisen kannalta kuin koulutuspoliittisestikin. Sosiaali- 

ja terveydenhuollon työvoimatarpeen ennakointitoimikunta on arvioinut, että noin 49 000 - 55 000 

sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanutta kuntasektorin työntekijää jää eläkkeelle kuluvan 
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vuosikymmenen aikana. Samalla tarvittaisiin noin 12 000 uutta työntekijää sosiaali- ja 

terveydenhuollonpalvelutarpeen kasvun takia. Lisäksi tarvitaan runsas 6000 työntekijää korjaamaan 

vanhustenhuollon olemassa olevaa henkilöstövajetta. (Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimatarpeen 

ennakointitoimikunnan mietintö 2001.) Opetushallituksen laskelmat puolestaan kertovat, että Sosiaali- 

ja terveydenhuollossa avautuu vuoteen 2015 mennessä 207 000 työpaikkaa. Näistä uusia on arviolta 29 

prosenttia ja ne muodostuvat työllisten määrän muutoksesta ja poistumasta. Avautuvista työpaikoista 

suurin osa johtuu eläkepoistuman korvaamisesta ja eläkkeelle siirtyminen kasvaakin 2010 asti ja pysyy 

sen jälkeen korkealla tasolla yli kymmenen vuotta. (Kansallisen terveydenhuollon hankkeen 

seurantaryhmän loppuraportti 2008, Hanhijoki, Kantola, Karikorpi, Katajisto, Kimari & Savioja 2004.) 

 

Hoitohenkilökunnan riittävyydestä ja saatavuudesta ollaan huolestuneita sekä hoitotyötä tekevien että 

kansalaisten keskuudessa.  Sairaanhoitajien puute näkyy erityisesti vanhustenhuollossa, mutta myös 

kaikilla terveydenhuollon eri sektoreilla. Sairaanhoitajien työvoiman riittävyys ja saatavuus ovat yhä 

enemmän myös haasteena terveydenhuollossa. Sairaanhoitopiireistä ja suurista kaupungeista 

kantautuvat viestit sairaanhoitajien rekrytointivaikeuksista ja myös sijaisten saaminen on vaikeutunut. 

Ammattitaitoisen työvoiman riittävyys vaikuttaa osaltaan ohjeisiin ja tavoitteisiin potilaiden hoitoon 

pääsystä ja myös muihin terveyspoliittisiin tavoitteisiin. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan 

toteutetun kansallisen terveydenhuollon hankkeen (2002–2007) mukaisesti on tavoiteltu ja pyritty 

turvaamaan väestön terveystarpeista käsin lähtevä hoidon saatavuus ja laatu sekä riittävä määrä maan 

eri osissa asiakkaan maksukyvystä riippumatta. Tähän periaatepäätökseen on kirjattu kuusi 

toimenpidealuetta, joista yksi on henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaaminen. (Kansallisen 

terveydenhuollon hankkeen seurantaryhmän loppuraportti 2008.)  

 

Koulutetun työvoiman saanti, alalla pysyminen ja osaaminen ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämisen ja kehittämisen perusedellytys ja lähitulevaisuuden haaste (Sosiaali- ja terveydenhuollon 

työvoimatarpeen ennakointitoimikunnan mietintö 2001).  Käytännön kädentaitojen ja niin sanotun 

hiljaisen tiedon siirtäminen hoitotyön käytännössä myös opiskelijoille on ajankohtaista. 

Koulutuspaineet kasvavat siten myös tältä osin. Opiskelijoiden määrä tulevaisuudessa lisääntyy ja 

samantekevää ei ole se, millaista ohjausta tai kohtelua nämä tulevaisuuden terveydenhuollon 

ammattilaiset koulutuksensa aikana harjoittelussa kohtaavat.   
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Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on kehittää työelämää sekä edistää työllisyyttä (L630/1998). 

Nämä kehittämistehtävät edellyttävät koulutuksen uudistamista työelämän kehittämisvaatimusten 

mukaisesti. Käytännön harjoittelun ja työssä oppimisen kehittäminen ovat avainasemassa työelämässä 

tarvittavien valmiuksien takaamiseksi ja opiskelun liittämiseksi työelämää tukeviin 

kehittämishankkeisiin. (Kansallinen tavoite- ja toimintaohjelma 2003.) Näitä tarpeita ja 

kehittämishaasteita on esitetty lukuina, ja yhtenä mahdollisena keinona voidaan nähdä käytännön 

harjoittelun tekeminen työsuhteessa. Tätä mahdollisuutta tulisikin kartoittaa myös hoitotieteellisen 

tutkimuksen avulla. Eri ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan toimialajohtajille ja 

koulutuspäälliköille lähettämämme sähköpostikyselyn (tammikuussa 2007) tulosten mukaan 

suurimmalla osalla on ainakin jonkin verran kokemusta tästä uudesta harjoittelukäytännöstä, ja he ovat 

myös arvioineet tutkimusaiheen erittäin ajankohtaiseksi sekä tärkeäksi. Niissäkin 

ammattikorkeakouluissa, joissa käytännön harjoitteluja ei vielä ole suoritettu työsuhteessa, on asia ollut 

esillä keskusteluissa puolesta ja vastaan. Yllä mainituista syistä on mielenkiintoista ja merkityksellistä 

tulevaisuuden kannalta tuoda julki kokemuksia terveysalan käytännön harjoittelun toteutumisesta 

työsuhteessa.  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitotyön opiskelijoiden, opettajien ja käytännön 

harjoittelun ohjaajien kokemuksia siitä, miten terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvä 

työelämässä tapahtuva käytännön harjoittelu toteutuu työsuhteessa.   

 

 

2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 
 
2.1 Käytännön harjoittelu 
 

Terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännön harjoittelua tarkastellaan sitä määrittäviä 

lakeja, asetuksia ja ohjeita kuvaamalla. Lisäksi tarkastellaan käytännön harjoittelua määrittelemällä sitä 

käsitteenä ja sisällöllisesti. 
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2.1.1 Käytännön harjoittelua määrittävät lait, asetukset ja ohjeet 

 

Monet oikeudelliset normit, moraalinormit ja kansainväliset sopimukset sääntelevät terveydenhuollon 

ammatinharjoittamista. Laki (559/1994) ja asetus (564/1994) asettavat vaatimuksia terveydenhuollon 

laillistettaville ja nimikesuojatuille ammattihenkilöille. (Heinonen 2003.) Lain (559/1994) 

tarkoituksena on edistää potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palvelujen laatua varmistamalla, 

että terveydenhuollon ammattihenkilö on saanut koulutuksen, ammatillisen pätevyyden tai 

ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet.  

 

Asetuksessa (564/1994) valtioneuvoston kutsuman neuvottelukunnan tehtävänä on seurata ja 

koordinoida terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksen järjestämistä, sisältöä ja 

kehittämistarpeita, arvioida terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutustarvetta sekä tehdä aloitteita 

ja antaa lausuntoja siitä. Neuvottelukunnan tehtävänä on myös tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutuksen uudistamisesta sekä seurata terveydenhuollon 

ammattihenkilöiden keskinäistä ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja tehdä aloitteita yhteistyön 

kehittämisestä.  

 
Käytännön harjoittelua säännellään ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja asetuksessa (352/2003). 

Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista (352/2003) säännellään, mitä opintoja 

ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu. Yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alaiset 

käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden teoreettiset perusteet asianomaisen alan 

asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Tavoitteena on myös antaa edellytykset asianomaisen alan 

kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen, valmiudet jatkuvaan koulutukseen ja riittävä viestintä- ja 

kielitaito sekä asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. 

Ammattikorkeakoululaissa mainitaan, että harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti 

erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen 

soveltamiseen työelämässä.  

 
Kansalliset EY:n erityisdirektiivit myös säätelevät ammattikorkeakoulutasoista terveysalan koulutusta 

ja siten myös käytännön harjoittelua.  Direktiivi (77/452/ETY) määrittää sairaanhoitajan koulutuksen 

sisältöä eli sitä, että hän on koulutuksensa aikana saanut riittävät tiedot ja lisäksi riittävästi kliinistä 

kokemusta. Jäsenvaltioiden tulee huolehtia siitä, että sairaanhoitajakoulutusta antava oppilaitos on 
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vastuussa teorian ja käytännön yhteensovittamisesta koko koulutuksen ajan. Direktiivissä mainitaan, 

että sairaanhoitajien kliininen opetus on suoritettava ohjatun harjoittelun muodossa sairaalan osastoilla 

tai muissa terveydenhoitoyksiköissä, erityisesti toimivaltaisten viranomaisten tai elinten hyväksymissä 

kotisairaanhoitokeskuksissa. Koulutuksen aikana sairaanhoitajaopiskelijat osallistuvat asianomaisten 

osastojen toimintaan, sikäli kuin se liittyy heidän koulutukseensa. Sairaanhoitajan tutkintoa säätelevä 

direktiivi (77/453/ETY) sisältää tietoa yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien toimintaa 

koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta. Myös muutosdirektiivit 

(89/594/ETY) ja (89/595/ETY) säätelevät sairaanhoitajan tutkinnon sisältöä. Lisäksi 

Ammattikorkeakoulutusta ohjaavat ja sääntelevät EY- direktiivit (81/1057/ETY) ja (2001/19/EY). 

(Heinonen 2003.) 

Ammattikorkeakoulutusta koskeva valtakunnallinen päätösvalta ja ohjeistus ovat opetusministeriössä. 

Ministeriö vahvistaa tutkintonimikkeet, koulutusohjelmat ja sen määrällisen mitoituksen. 

Opetusministeriön ja ammattikorkeakoulun väliset tavoite- ja tulossopimukset (jotka ovat 

ammattikorkeakoululaissa 351/2002) ohjaavat koulutusta. Näiden puitteissa ammattikorkeakoulut 

laativat ja hyväksyvät omat opetussuunnitelmansa, jotka ovat osaltaan ohjaamassa käytännön ohjatun 

harjoittelun toteutusta ja sisältöjä. (Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta 2000.) 

Käytännön harjoittelusta on kirjattu opetusministeriön internet- sivustoilla ammattikorkeakoulujen 

yhteisesti sopimiin terveysalan koulutuskuvauksiin ammattialakohtaisesti (Ammattikorkeakoulujen 

koulutusohjelmat 2007). 

Jokaisen ammattikorkeakoulun omassa opetussuunnitelmassa, joka perustuu opetushallituksen 

vahvistamaan sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelman perusteisiin, on laadittu omat tavoitteet ja 

periaatteet myös käytännön harjoittelun osalta. Nämä tavoitteet ja periaatteet koskevat jokaista 

koulutusohjelmaa. Esimerkiksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa 2004–2005 

hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon tavoitteista ja periaatteista sanotaan seuraavaa: 

”Sairaanhoitajaopiskelijan kasvu hoitotyön asiantuntijuuteen tapahtuu yhteistyösuhteessa 

asiakkaan/potilaan, opettajan, harjoittelun ohjaajan ja toisten opiskelijoiden kanssa hoitamisen 

kulttuuriin perustuen. Ammatillisen kasvuprosessin aikana opiskelija kehittää ammattitoimintaansa ja 

sen tiedollista perustaa, joka muodostuu sekä tieteellisestä, kokemuksellisesta, eettisestä että 

esteettisestä tiedosta.” (Opinto-opas 2004–2005. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu.) 
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Sosiaali- ja terveysministeriön Terveydenhuollon ammattihenkilöiden neuvottelukunta (2003) on 

laatinut terveysalan koulutuksen työssä oppimisen ja ohjatun harjoittelun suositukset sosiaali- ja 

terveydenhuollon toimintayksiköille. Monessa terveydenhuollon toimintayksikössä henkilökunta ja 

käytännön harjoittelun ohjauksesta vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset ovat laatineet omat 

käytännön harjoittelun kuvaukset ja ohjeistukset. (Heinonen 2003.) Nämä käsikirjat sisältävät 

informaatiota käytännön harjoittelun suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista toimintayksikön 

henkilökunnan tueksi, mutta myös opiskelijaa varten. 

 

2.1.2 Käytännön harjoittelu käsitteenä ja sen sisältö 

Terveydenhuoltoalan koulutus on jaoteltu tietopuoliseen (theori) ja käytännön (praxis) opiskeluun ja 

opetukseen. (Hyrkäs 1997, Lämsä 2005.) Käsitteitä on määritelty kirjallisuudessa kiinnostuksen 

kohteen ja toteutuksen mukaan. Opetussuunnitelmissa käytännön opetus ja opiskelu on todettu 

tapahtuvan todellisissa tai todellisuutta jäljittelevissä tilanteissa, ja keskeisenä kiinnostuksen kohteena 

on opiskeltavan ja opetettavan aiheen käytäntö, käytännön kokemukset. (Hyrkäs 1997.) Käytännön 

harjoittelu on lain (L630/1998) ja asetuksen (A 811/1998) mukaan ohjattua harjoittelua 

ammattikorkeakoulussa ja ammatillisessa koulutuksessa työssä oppimista. Muita termejä ovat 

käytännön jakso, käytännön harjoittelu ja työharjoittelu. (Heinonen 2003.) Terveysalan koulutuksessa 

praxis osuudesta on käytetty muun muassa käsitteitä käytännöllinen harjoitustyö, käytännön harjoitus, 

käytännön opetus ja sittemmin harjoittelu. Yleisesti on ollut myös käytössä käsite kenttäopetus ja 

kenttäopiskelu. (Lämsä 2005.) Myös Oinonen (1998) mainitsee harjoittelun ohjauksesta käytettävän 

monia nimityksiä kuten käytännön opiskelu, käytäntö, kliininen opiskelu tai kliininen harjoittelu.  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat terveydenhuoltoalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden 

käytännön ohjattu harjoittelu työsuhteessa. Jatkossa tässä tutkimuksessa tullaan käyttämään termiä 

käytännön harjoittelu, jolla tarkoitetaan opiskelijoiden harjoittelua terveydenhuollon 

toimintayksikössä.  

Käytännön harjoittelu toteutetaan pääasiassa aidoissa työelämän terveydenhuollon ympäristöissä kuten 

sairaaloissa (Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 – työryhmä 2006). Käytännön harjoittelu 

tapahtuu terveydenhuollon opettajien vastuulla yhteistyössä terveydenhuollon henkilöstön kanssa 
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(89/595/ETY). Harjoittelujaksot, niiden pituudet tavoitteineen esitetään koulutusyksikön 

opetussuunnitelmassa. Käytännön harjoittelujakso jakaantuu sosiaali- ja terveysministeriön 

terveydenhuollon toimintayksiköille laatimien terveysalan koulutuksen työssäoppimisen ja ohjatun 

harjoittelun suositusten (2003) mukaan eri vaiheisiin: aikaan ennen käytännön harjoittelua, 

harjoittelujakson alkuun, harjoitteluaikaan sekä harjoittelun päättymiseen. Harjoittelun onnistumiseksi 

jokaiseen vaiheeseen kuuluu erilaisia tärkeitä tehtäviä, vastuita ja yhteistyötä niille, jotka osallistuvat 

käytännön harjoittelun toteutukseen: hoitotyön opettajalle, hoitotyön ohjaajalle ja opiskelijalle. 

(Heinonen 2003.) 

 

Käytännön harjoittelussa tarkoituksena on työelämässä perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti 

ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen ja 

arvoperustaan (Heinonen 2003). Potilasturvallisuuden takaamiseksi koulutuksen aikana tulee saavuttaa 

riittävä toiminnallinen osaaminen. Terveysalan koulutuksen ohjatun harjoittelun laajuus on määrätty 

Opetusministeriön ammattikorkeakoulukohtaisissa koulutusohjelmapäätöksissä tutkintonimikkeittäin. 

Sen laajuus on terveysalan ammattikorkeakoulutuksessa hoitotyön opetusohjelmassa 75 opintopistettä 

(50 opintoviikkoa) ja kätilökoulutuksessa 120 opintopistettä (90 opintoviikkoa). 

(Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat 2007, Terveysalan ammattikorkeakoulutus 2005 – 

työryhmä 2006.) 

 

 

2.2 Hoitotyön opettaja käytännön harjoittelun ohjaajana 

 

Ammattikorkeakoululait ja asetukset määräävät hoitotyön opettajien tehtävien suorittamista. 

Opettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Opettajana voi toimia myös henkilö, joka on erittäin 

hyvin perehtynyt viran tai toimen tehtävänalaan. Yleensä vaaditaan lisäksi vähintään kolmen vuoden 

käytännön kokemus tutkintoa vastaavissa tehtävissä. Opettajan tehtäviä määräävät myös 

virkaehtosopimus ja oppilaitoksen johtosääntö. Opettaja toimii opetustyönsä ohella käytännön 

harjoittelun ohjaajana opiskelijoille. (351/2003.) 

 

Opettajalla on opiskelijoita ohjatessaan monta roolia ja tehtävää. Pääasiassa opettaja toimii 

yhteyshenkilönä oppilaitoksen ja käytännön harjoittelua tarjoavan terveydenhuollon toimipisteen 
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välillä. Opettajan tehtävänä on mahdollistaa hyvä oppimisympäristö harjoittelujaksolla opiskelijalle ja 

suoda puitteet käytännön taitojen oppimiselle. Opettaja on tukena niin opiskelijoille kuin käytännön 

harjoittelun ohjaajille koko harjoittelujakson ajan. (Humphreys, Gidman & Andrews 2000, Murphy 

2000, Clifford 1999.) 

 

Opettajan työnkuva on haastava, kun pyrkimyksenä on yhdistää teoreettinen tieto ja käytännön 

työelämä. (Landers 2000.) Joidenkin tutkimusten mukaan (Humphreys ym. 2000) niin opiskelijoilla, 

käytännön harjoittelun ohjaajilla kuin joillakin opettajillakin on ollut sellainen näkemys, että pelkkä 

teoreettinen tieto ei riitä, vaan opettajan tulisi tarvittaessa kyetä toimimaan opiskelijoiden kanssa 

käytännön potilastyössä yhdistäen teoriaa ja käytäntöä ohjaustyössään. Tämä ei kuitenkaan ole 

välttämätöntä. Sen sijaan opettajilla tulisi olla valmius ohjata ja tukea opiskelijoita yhdistämään itse 

teoreettista tietoa ja käytännön hoitotyötä (Holopainen 2007). Opettaja siis integroi teoriatietoa ja 

käytännön hoitotyötä käymällä opiskelijoiden kanssa reflektiivisiä keskusteluita (Munnukka 1997). 

Pennasen (2001) mukaan opettaja-opiskelijasuhteessa opiskelijat katsoivat opettajan toimivan siltana 

hoitotyön sekä koulutuksen välillä, ja tämän toteutuminen loi opiskelijalle kuvaa hoitotyöstä ja perustaa 

sairaanhoitajaksi kasvamisessa. Juntusen (1995) mukaan opiskelijoiden ohjaaminen käytännön 

harjoittelujaksolla on opiskelijoiden itsearviointiin kannustamista, palautteen antamista ja 

opiskelijoiden harjoittelun ja työskentelemisen seuraamista. 

 

Käytännön harjoittelujaksolla hoitotyön opettaja osallistuu aktiivisesti jakson valmisteluun ja 

suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Harjoittelun valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa opettajan 

tehtävänä on harjoitteluyksikön informoiminen opiskelijasta sekä hänen opintojensa vaiheesta, jakson 

yleisistä tavoitteista sekä käytännön asioista kuten harjoittelujaksolla tehtävästä tuntimäärästä. 

Harjoittelujakson aikana opettajan velvollisuus on pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan, tarkkailla 

jakson toteutumista ja tukea opiskelijaa ja hänen oppimistaan. Opettajan tehtävänä on myös tukea 

ohjaajaa harjoittelujakson erilaisissa tilanteissa.  Harjoittelujakson päättyessä opettajan tehtävänä on 

arvioida yhdessä opiskelijan sekä ohjaajan kanssa harjoittelujakson onnistumista jaksolle asetettujen 

tavoitteiden pohjalta. (Heinonen 2003, Munnukka 1997.) 

 

Hoitotyön opettajilla, jotka toimivat käytännön harjoittelun ohjaajina, on yleensä samanaikaisesti 

monia opiskelijoita ohjattavanaan useammassa terveydenhuollon toimipisteessä ja usealla erikoisalalla. 
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Monesti opettajat kokevatkin olevansa enemmän vierailijoita käydessään ohjaamassa opiskelijoita 

käytännössä. Opettajan monet muut työtehtävät oppilaitoksessa ja yhteistyökumppaneiden kanssa 

vievät aikaa opiskelijoiden läsnäolevasta ohjaamisesta käytännössä. Lisäksi paikat, joissa opiskelijat 

ovat harjoittelussa, ovat etäällä ja ohjaukseen voi ajallisesti kulua pitkiä aikoja matkustamisen vuoksi. 

(Hakulinen-Viitanen & Tossavainen 2007, Holopainen 2007, Humphreys ym. 2000.) 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään termiä opettaja tarkoittamaan terveysalan ammattikorkeakoulussa 

koulutuksensa perusteella toimivaa opettajaa, joka hoitotyön käytännön harjoittelujaksolla on 

opiskelijan ohjaava opettaja.  

 

 

2.3 Käytännön harjoittelun merkitys opiskelijalle  

 

Terveydenhuoltoalan koulutuksen tarkoituksena on työelämän ja sen kehittämisen asettamien 

vaatimusten pohjalta antaa laaja-alaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet ammatillisissa 

asiantuntijatehtävissä toimimista varten. Tarkoitus on myös tarjota edellytykset alan kehityksen 

seuraamiseen ja ajan tasalla pysymiseen. Koulutuksen aikana omaksutaan siis itsensä jatkuvan 

kehittämisen tahto ja taito. Koulutuksen tehtävänä on myös vastata nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin 

terveydenhuollossa. Sairaanhoitajalta edellytetään oman erityisalan asiantuntemusta laaja-alaisesti sekä 

sosiaali- ja terveysalan toiminnan yhteisiin lähtökohtiin että terveydenhuollossa yleisesti 

hyväksyttyihin toimintaperiaatteisiin, arvoihin ja toiminnan painotuksiin. Sairaanhoitajan osaaminen 

perustuu käytännölliseen osaamiseen, vuorovaikutus- ja sosiaalisiin taitoihin, etiikkaan ja jatkuvasti 

uusiutuvaan ja laaja- alaiseen monitieteiseen tietoperustaan. (Ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmat 

2007.)  

 

Sairaanhoitajalta edellytetään siis työnsä teoreettista hallintaa, tarkoittaen kykyä hankkia tutkittua tietoa 

ja kykyä soveltaa sitä käytännön hoitotyöhön. Sairaanhoitajalla tulee olla laaja tietoperusta ihmisen 

kokonaisvaltaisesta auttamisesta kuten ihmisestä, taudeista, hoidosta, ennusteesta, yhteiskunnan 

tarjoamasta avusta ja niin edelleen. Edellä mainittuja tarvitaan niin potilaan laadukkaan hoidon 

toteuttamisessa, tavoitteiden ja suunnitelmien laatimisessa, kuin toteutuksessa ja arvioinnissa. (Pelttari 

1997.) Tähän käytännön ohjatun harjoittelun tulisi tukea opiskelijaa. Sairaanhoitajien koulutukseen on 
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aina kuulunut teoriaopetuksen lisäksi käytännön harjoittelu. Sen määrä, toteutuspaikat sekä 

toteutustavat ovat vaihdelleet aina kunkin ajan ajattelutapojen, yhteiskunnallisten tarpeiden ja 

säädösten mukaisesti. Käytännön harjoittelu siis muuttuu ja uudistuu jatkuvasti. (Oinonen 1998.)  

 

Käytännön ohjatun harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti 

ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen 

työelämässä. Opiskelijassa alkaa oppimiskokemusten avulla asiantuntijuuteen kasvu ja siten jokainen 

ohjatun harjoittelun jakso luo perustaa opiskelijoiden ammatilliselle kasvulle ja on edistämässä sitä. 

(Heinonen 2003, Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003.) Ohjattu harjoittelu 

vaikuttaa opiskelijan ammatillisuuden kehittymiseen, hoitotietoihin ja -taitoihin ja hoitoympäristön 

konkretisoitumiseen. (Vuorinen, Meretoja & Eriksson 2005.) Jaroman (2000) mukaan 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden opetusmenetelmistä ohjattu harjoittelu on yhteydessä monipuolisen 

ammattitaidon keittymiseen ja omaa roolia hoitotyössä koskeviin käsityksiin muun muassa 

yhteisökeskeisenä hoitotyöntekijänä ja hoitotyön uudistajana toimimiseen.  

 
Koulutuksen tulisi antaa valmiudet toimia käytännön työelämässä. Nykyisin entistä useammin 

käytännön kädentaitoja mennään oppimaan vasta käytännön harjoitteluun ja tämä puolestaan edellyttää 

käytännön harjoittelun ohjaajilta entistä enemmän ohjaustyötä asioissa, jotka opiskelijoiden pitäisi 

heidän mielestään jo osata (Salmela 2004). Sosiaali- ja Terveysministeriön selvityksen mukaan 

ammattikorkeakouluista valmistuneiden hoitajien käytännön hoitotaidot ja kädentaidot ovat 

puutteellisia, koska koulutus on liian teoreettista. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) onkin 

esittänyt Opetusministeriölle, että sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien peruskoulutuksessa 

parannettaisiin juuri kliinistä osaamista. (Uotila 2004.) Eskolan & Paloposken (2001) tutkimuksessa 

osa sairaanhoitajista koki koulutuksen teoriapainotteisuuden ja siitä käytännön irrallaan olemisen 

aiheuttavan kokemusta puutteellisesta käytännöllisestä osaamisesta. Myös käytännön harjoittelun 

vähyys ei antanut riittäviä valmiuksia käytännöllisten taitojen hallintaan. Käytännön harjoittelun 

ohjaajan vaikutus koettiin erittäin merkitykselliseksi käytännöllisten taitojen oppimisessa. 

 

Käytännön ohjatulla harjoittelulla on siis merkitystä ammatillisen kasvun kannalta tiedollisten ja 

taidollisten taitojen omaksumiseksi. Harjoittelu antaa myös eväitä siihen, miten käyttää ja soveltaa 

teoriatietoa terveydenhuoltoalalla ja siten se edistää elinikäisen oppimisen ja työn ajan tasalla 

pysymisen taitoa. 
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Tässä tutkimuksessa käytetään termiä opiskelija tarkoittamaan ammattikorkeakoulussa terveysalan 

tutkintoon kuuluvia opintoja suorittavaa henkilöä.  

 

 

2.4 Terveydenhuollon toimipiste ja hoitotyön ammattilainen käytännön harjoittelun ohjaajana  

 

Sairaanhoitopiireillä, terveyskeskuksilla ja muilla vastaavilla terveydenhuoltoalan toimipisteillä on 

velvollisuus huolehtia tehtävä-alaansa kuuluvasta koulutustoiminnasta ja toimipisteiden käyttämisestä 

terveydenhuoltohenkilöstön koulutukseen. Näin säännellään erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989), 

kansanterveyslaissa (66/1972) ja sosiaalihuoltolaissa (710/1982).  Opetusvelvollisuus on näissä 

sairaaloissa ja terveydenhuoltoalan toimipisteissä tällöin jokaisella hoitohenkilökuntaan kuuluvalla, ja 

he huolehtivat käytännön ohjauksesta. Hoitohenkilökunnan ensisijainen tehtävä työssään on potilaiden 

hoitaminen ja sitten vasta opiskelijoiden ohjaus (Leino-Kilpi, Leinonen, Salminen, Hupli &  Katajisto 

1995). Ohjaajana toimiminen on roolina vaativa ja energiaa vievänä, koska ohjaus pitää kyetä 

yhdistämään sairaanhoitajan muuhun hoitotyön toteutukseen (Ohrling & Hallberg 2000). 

 

Harjoittelupaikan tärkein ominaisuus on opiskelijaystävällisyys. Keskeinen oppimisympäristön 

osatekijä on ilmapiiri (Koskinen & Silén- Lipponen 2001, Saarikoski 2002) ja osastonhoitajan 

ohjaustapa (Saarikoski 2002). Sairaanhoidon opiskelijat toivovat henkilökunnalta reviirille tulon 

sallimista ja opiskelijoiden huomioimista (Jokela 1995). Kunnioittava, rohkaiseva ja kannustava asenne 

harjoitteluympäristönä ja kollegiaalisuus vaikuttavat siihen, millaisena oppimistilanteet käytännön 

harjoittelussa koetaan (Lambert & Glacken 2005, Jokitie 1993). Hyvien oppimiskokemusten kannalta 

merkityksellistä on henkilökunnan kollegiaalinen suhtautuminen opiskelijoihin. Se on osa ohjausta, ja 

siten osa sairaanhoitajien työtapaa ja ammattietiikkaa (Munnukka 1997). Myönteiseksi koetussa 

käytännön harjoittelupaikassa opiskelijan annetaan ymmärtää, että kaikki ovat potentiaalisia ohjaajia ja 

heiltä voi kysyä ristiriitaisiakin asioita kiireestä huolimatta (Achrén 1999). Ohjaajien sitoutuneisuus ja 

motivoituneisuus on oppimisen ja harjoittelun onnistumien edellytys. Opiskelijoiden oppimista, 

osallistumista ja sitoutumista tukee parhaiten työyhteisö, jossa on hyvä ilmapiiri ja jossa opiskelijoihin 

asennoidutaan myönteisesti. Opiskelijat kohdataan tulevina kollegoina ja harjoittelun ohjaaminen 

koetaan yhteisenä asiana työyhteisössä. (Ranse & Grealish 2007, Tanskanen 2005, Morag & Smith 

2000.) 
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Työyhteisö nimeää kullekin opiskelijalle oman ohjauksesta vastaavan hoitajan käytännön 

harjoittelussa. Munnukan (1997) mukaan on tärkeätä opiskelijoiden oppimisen tuloksellisuuden 

kannalta, että heille oli nimetty lähiohjaaja opiskelijan oman potilaan rinnakkaishoitajana.  Käytännön 

harjoittelussa ohjaajan roolin on todettu oppimisen, hoitotaitojen saavuttamisen ja asiantuntijuuteen 

kasvun kannalta olevan merkittävä: hän auttaa opiskelijaa toisaalta potilaskeskeisyyden 

ymmärtämisessä, toisaalta oppimisen etenemisessä (Munnukka 1997). Hyvä ohjaaja, ohjauksen laatu 

(Kilcullen 2007) ja ohjaussuhde (Saarikoski 1998) ovat tärkeitä alueita harjoittelun ohjauksessa. 

Opiskelijoiden tyytyväisyyden kannalta tärkeintä on onnistunut yksilöllinen ohjaus ja 

ohjauskeskustelut.  

 

Ohjausprosessin aikana työskennellessään käytännön harjoittelun ohjaaja toimii monissa eri rooleissa: 

johtajana, ohjaajana, opettajana, tarkkailijana, arvioijana ja palautteen antajana riippuen siitä, missä 

harjoittelun vaiheessa ollaan. Ohjaus on perehdyttämistä, työn opastusta, työnohjausta, opetusta, 

opintojen ohjausta, tukemista, mallina ja esimerkkinä olemista ja neuvomista. (Mykrä 2002.) Oinosen 

mukaan (2000) ohjaaja on auttamassa opiskelijaa monissa asioissa käytännön harjoittelun aikana: hän 

auttaa tavoitteiden asettamisessa, järjestää erilaisia oppimiskokemuksia ja opettaa kädestä pitäen. 

Ohjaaja keskustelee näistä tilanteista ja kokemuksista opiskelijan kanssa sekä toimii tärkeänä 

roolimallina. Ohjaajan toiminta, merkitys ja ominaisuudet heijastavat opiskelijan itseohjautuvuuden ja 

reflektiivisyyden kehittymisen tasoa eri opiskeluvaiheissa. Opiskelijat arvostavat myös ohjaussuhdetta, 

jossa ohjaaja on rohkaisemassa vastuun ottoon ja päätöksen tekoon. (Oinonen 2000, Luukka 1998.)  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2003) terveysalan koulutuksen työssäoppimisen ja ohjatun harjoittelun 

suositusten mukaan hoitotyön ammattilainen toimiessaan käytännön harjoittelun ohjaajana tiedostaa, 

tunnistaa, arvioi ja kehittää oppimis- ja opetuskäsityksiään, arvomaailmaansa ammattihenkilönä ja 

ohjaajana toimimiselle asettamiaan tavoitteita. Hän kehittää opettajan tukemana opetus-, ohjaus- ja 

arviointitaitojaan. Käytännön harjoittelun ohjaaja käyttää vaihtelevasti erilaisia ohjausmuotoja: 

ohjaustilanteissa vaihtuvia osallistujia, henkilökohtaista ohjausta, tiimi- ja ryhmäohjausta, luo 

mahdollisuuksia vertaisohjaukseen ja verkko-ohjaukseen. Ohjaaja tunnistaa erilaiset ohjausroolit 

käytännön harjoittelun eri vaiheissa ja ottaa huomioon opiskelijaa koskevat työsuojelun säädökset. 
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Tässä tutkimuksessa käytetään termiä ohjaaja tai harjoittelun ohjaaja tarkoitettaessa henkilöä, joka 

hoitotyön ammattilaisena toimii käytännön harjoittelun opiskelija-ohjaajana terveysalan eri 

toimipisteissä. 

 

 

2.5 Yhteistyön merkitys käytännön harjoittelussa 

 

Käytännön harjoittelujakson aikana korostuu oppilaitoksen sekä käytännön harjoittelujakson 

oppimisympäristön eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys. Opettaja oppilaitoksen edustajana ja 

käytännön harjoittelun ohjaaja ohjausyksikön edustajana ovat eri organisaatioiden palveluksessa, mikä 

luo heille erilaisia näkökulmia opiskelijaosaamisen tasoon sekä harjoitteluun kokonaisuutena. 

(Heinonen 2003.) 

 
Opettajan sekä ohjaajan ensisijaisena tehtävänä on hoitamaan oppimisen apuna auttaa opiskelijaa 

käytännön hoitotyössä teoriatiedon sekä käytännön hoitotyön integroinnissa. Ohjaajan ja opettajan 

yhdessä työskentely onkin erittäin merkityksellistä opiskelijan oppimiselle. (Humphreys ym. 2000, 

Munnukka 1997.) Opettaja ja ohjaaja muodostavat ohjaustiimin ja sopivat opetussuunnitelman sekä 

ohjauksen opillisista ja opetuksellisista tavoitteista, menetelmistä ja sisällöistä. (Heinonen 2003.) Usein 

opettajat ja ohjaajat kokevat, että yhteistyö ei toteudu riittävän hyvällä tavalla. Opettajien työaikaa 

harjoittelujen ohjaamiseen on vähennetty ja työaikaa pitää jakaa eri ohjausyksiköiden sekä 

opiskelijoiden kesken.  Ohjaaja tekee useassa tapauksessa kolmivuorotyötä, joten myös hänen 

ohjaamansa opiskelija tekee vuorotyötä ohjaajansa mukaisesti. Tämä aiheuttaa aikataulujen 

yhteensovittamisen ongelmia. Nämä seikat aiheuttavat pulmia käytännön harjoittelun onnistumiselle 

yhteistyön osalta. Ristiriitaisuutta opettajien käytännön työajan vähentymiselle luovat Salmelan (2004) 

tutkimustulokset, joissa käytännön harjoittelun ohjaajat toivat tarpeen yhteystyön lisäämiseen 

opettajien kanssa siten, että opettajat olisivat läsnä käytännön harjoittelupaikoissa. 

 

Hinkkanen (2002) on tutkinut käytännön harjoittelun ohjaajien kokemuksia yhteistyöstä opettajien ja 

ohjaajan välillä. Ohjaajat toivovat opettajilta palautetta ja tukea, joka vahvistaisi heidän ohjaustaitojaan. 

Näin ei aina ollut vaan puolet ohjaajista vastasi saavansa palautetta ohjauksesta huonosti. Tavoitteena 

oli saada ehdotuksia ohjaajan ja opettajan yhteistyön kehittämiseksi. Tutkimuksessa ilmeni 

yhteistyöilmapiirin olevan myönteinen, mutta ohjaajat vastasivat, että yhteistyötä voisi olla enemmän. 
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Opettaja ja ohjaaja eivät ole tietoisia toistensa odotuksista koskien ohjausta ja yhteistyötä. Opettaja ja 

ohjaaja eivät keskustele keskenään yhteistyön laadusta ja sen kehittämisestä. Yhteistyökumppanin 

tunteminen paremmin edistäisi eniten yhteistyötä lisäten molemminpuolista ymmärtämistä ja 

arvostamista. Myös tiedonkulkuun toivottiin parannusta.  Huono vuorovaikutus, tiedonkulku, rasitteena 

olevat vanhat perinteet sekä puutteellinen tieto toisen osapuolen työnkuvasta nähtiin esteenä 

yhteistyölle. 

 

Opetussairaalassa työskentelevän sairaanhoitajan työhön kuuluu opiskelijoiden ohjauksen välityksellä 

yhteistyötä oppilaitoksen kanssa (Pelttari 1997) eli käytännön harjoittelun ohjaava hoitotyön 

ammattilainen tekee yhteistyötä niin opiskelijan kuin opettajan kanssa. 

 

 

2.6 Työsuhteen tunnusmerkit 

Työsopimuslaki (2001/55) 1:1.1 §:  

 ”Tätä lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä  tai työntekijät yhdessä 

 työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän 

 johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.”  

Oikeuskirjallisuudessa ja oikeuskäytännöissä työsopimuksella on tarkoitettu työsopimussuhdetta varten 

perustuvaa työnantajan ja työntekijän välistä oikeustoimea. Työsuhteen on katsottu alkavan kun 

työsopimuksen tehtyään työntekijä ryhtyy tosiasiallisesti työhön ensimmäisen kerran ja päättyvän kun 

työntekijä lopettaa tosiasiallisesti työnteon. Työsopimuslaissa käsitteiden työsopimus ja työsuhde 

välillä ei ole tehty eroa ja niitä käytetäänkin synonyymeinä. (Rautiainen & Äimälä 2001.)  

 

Työsuhteen olemassaolon edellytyksenä on Työsopimuslain 1:1.1 §:n määritelmään sisältyvien 

peruskriteereiden täyttyminen. Perustunnusmerkkeinä on työn tekeminen työnantajan lukuun vastiketta 

vastaan työnantajan johdon ja valvonnan alaisena sekä sopimuksen perusteella. Keskeisin 

tunnusmerkki käytännössä on työnantajan johdon ja valvonnan merkitys.  Jos näistä yksikin kohta jää 

täyttymättä, kysymys ei ole työsuhteesta vaan jostakin muusta oikeussuhteesta.  (Rautiainen &Äimälä 

2001.)  
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Työsopimus edellyttää työn tekemistä. Työsopimussuhteessa tehtävälle työlle on tyypillistä 

ansiotarkoitus (vastiketta vastaan). Työn kuuluminen työlainsäädännön alaan ei kuitenkaan edellytä, 

että työntekijä ansaitsee koko elantonsa työsopimussuhteessa.. Työsuhteessa työ tehdään työnantajalle. 

Työstä tuleva hyöty koituu työnantajan hyväksi. Se ei saa tulla välittömästi työn suorittajan hyväksi. 

Työsuhteessa tehtävän työn edellytyksenä on vastikkeellisuus eli työstä on maksettava palkka tai muu 

vastike, jolla on taloudellista arvoa. Jos työntekoon ei liity lainkaan ansiotarkoitusta, kysymys ei 

yleensä voi olla työsuhteisesta työstä. (Rautiainen & Äimälä 2001.)  

 

Työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus on käytännössä työsuhteen olemassaolon kannalta tärkein 

tunnusmerkki. Työsopimussuhteessa tehtävän työn edellytyksenä on työn tekeminen olosuhteissa 

ehdoin, joiden perusteella työntekijän on katsottava työskentelevän työnantajan johdon ja valvonnan 

alaisena. Käytännössä työnantajan työnjohto- ja valvontaoikeus (niin sanottu direktio-oikeus) tarkoittaa 

sitä, että työntekijä on velvollinen noudattamaan niitä ohjeita ja määräyksiä, joita työnantaja antaa 

hänelle toimivaltansa rajoissa. Tämän oikeuden nojalla työnantaja voi määrätä miten, missä ja milloin 

työ tulee tehdä. (Rautiainen & Äimälä 2001.) 

 

Tässä tutkimuksessa työsuhteella tarkoitetaan työsuhdetta, jonka opiskelija on terveysalan 

toimipisteen edustajan kanssa työsopimuksella solminut. Tässä työsuhteessa opiskelija toimii 

sairaanhoitajana, ja hän suorittaa samanaikaisesti terveysalan opintoihinsa liittyvää käytännön 

harjoittelujaksoa.  
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3. TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata hoitotyön opettajien, opiskelijoiden ja käytännön 

harjoittelun ohjaajien (sairaanhoitajien) kokemuksia terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin 

sisältyvästä, työelämässä tapahtuvasta käytännön harjoittelun toteutumisesta työsuhteessa. Tämän 

tutkimuksen tutkimustehtävinä ovat: 

1. Kuvata hoitotyön opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia käytännön harjoittelusta 

työsuhteessa. 

2. Kuvata hoitotyön opiskelijoiden, opettajien ja ohjaajien kokemuksia käytännön harjoittelusta 

verrattuna tavalliseen harjoittelukäytäntöön, jossa opiskelija ei ole ollut työsuhteessa käytännön 

harjoittelun aikana. 

 

4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

4.1 Tutkimuksen metodiset lähtökohdat 

 

Tutkimusmenetelmän valinta riippuu tutkittavasta ilmiöstä ja tutkimusongelmasta. Myös se, keneltä ja 

mistä tietoa etsitään, vaikuttaa tutkimusmenetelmän valintaan. Lähtökohtana laadullisessa eli 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen ja tutkittavan ilmiön tutkiminen 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ymmärtäen tutkimuskohdetta. Yleisesti todetaan, että 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä pikemminkin löytää tai paljastaa tosiasioita. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007.) 

 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on tuoda esille kuvailevaa tietoa terveysalan 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännön harjoittelusta työsuhteessa. Terveysalan opiskelijoiden 

käytännön harjoittelun toteutumisesta työsuhteessa saatiin laadullisen tutkimuksen avulla 

monipuolisesti uutta tietoa tiedonantajilta, joilla on omakohtaista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. 

Tutkimusongelman tulee olla tärkeältä ja tarkoituksenmukaiselta hoitotyön alueelta ja 
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hoitotieteellisessä tutkimuksessa pyritään tuottamaan uutta tietoa kohteena olevasta ilmiöstä (Paunonen 

& Vehviläinen-Julkunen 2006). Käytännön harjoittelusta työsuhteessa ei ole aikaisempaa 

hoitotieteellistä tutkimusta tehty. 

 

Haastattelu on vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on selvittää, mitä jollakulla on mielessään. 

Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit (teema-alueet) määritellään etukäteen ja haastattelija 

varmistaa että kaikki teema-alueet käydään haastateltavien kanssa läpi. Teema-alueiden järjestys ja 

laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. (Eskola & Suoranta 2000.) Tämän tutkimuksen aineisto 

kerättiin teemahaastatteluilla. Aineiston keruun jälkeen aineisto analysoitiin sisällönanalyysin 

menetelmää käyttäen. Sisällön analyysin avulla opettajien, opiskelijoiden sekä ohjaajien kokemukset 

käytännön harjoittelusta työsuhteessa on mahdollista esittää tiivistetyssä ja yleisessä muodossa, sekä 

käsitteellistää tutkittava ilmiö (Kyngäs & Vanhanen 1999). 

 

 

 4.2 Tutkimukseen osallistujat  

 

Tutkimuksen kohderyhmäksi muodostui yksitoista (N=11) haastateltavaa: neljä hoitotyön opettajaa 

(n=4), kolme ohjaavaa hoitotyön ammattilaista (n=3) ja neljä hoitotyön opiskelijaa (n=4). Yleisenä 

ohjeena voidaan sanoa, että aineisto tulee koota sieltä, missä tutkimuksen kohteena oleva ilmiö esiintyy 

(Nieminen 2006). Tutkimukseen saatiin hoitotyön opettajia ja opiskelijoita haastateltavaksi 

lähettämällä tutkimuspyyntö (Liite 1) tutkimuskohteena olevan ammattikorkeakoulun sisäiseen 

sähköpostiin. Eri ryhmät sisältävät sähköpostiosoitteet saatiin oppilaitoksen edustajalta tutkimusluvan 

varmistuttua. Näin hoitotyön opettajat ja hoitotyön opiskelijat saivat tiedon mahdollisuudesta osallistua 

tutkimukseen. Sähköpostikyselyyn vastasi neljä vapaaehtoista hoitotyön opettajaa sekä yksi hoitotyön 

opiskelija. 

 

Lisäksi kolme käytännön harjoittelun ohjaajana toiminutta hoitotyön ammattilaista sekä vielä kolme 

hoitotyön opiskelijaa saatiin tutkimukseen haastateltavaksi kyseessä olevan sairaanhoitopiirin 

ylihoitajan luvan perusteella osastonhoitajien työyksikössä kartoittaman kyselyn kautta. Nämä 

opiskelijat olivat jo siis valmistuneita sairaanhoitajia, mutta he olivat opiskeluaikanaan tehneet 
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harjoittelun työsuhteessa. Heille lähetettiin sähköpostitse tutkimuspyyntö (Liite 1) ja sovittiin 

haastatteluajankohdasta.   

 

Hoitotyön opettajat 

 

Haastateltuja hoitotyön opettajia oli neljä (n=4). Kaikki haastatellut olivat naisia. Työkokemus 

hoitotyön opettajana toimimisesta vaihteli kuudesta vuodesta 18 vuoteen, keskimääräisen 

työkokemuksen ollessa 13 vuotta. Hoitotyön opettajilla oli suhteellisen tuoreita kokemuksia hoitotyön 

opiskelijoiden ohjaamisesta käytännön harjoittelussa. Ohjauskokemusten ja haastattelun aikaviive oli 

enimmillään puoli vuotta ja yksi opettajista ohjasi parhaillaan opiskelijoita, jotka olivat työsuhteessa 

harjoittelussa. Hoitotyön opettajilla oli paljon kokemusta työsuhteessa tapahtuvan käytännön 

harjoittelun ohjaamisesta. Ohjauskerrat vaihtelivat noin kymmenestä kerrasta pariinkymmeneen 

kertaan.  

Hoitotyön opiskelijat 

Tutkimukseen haastateltuja hoitotyön opiskelijoita oli neljä (n=4). Haastatellut opiskelijat olivat naisia. 

Opiskelijat opiskelivat ammattikorkeakoulutasoista sairaanhoitajan ammattitutkintoa, joka on 

kestoltaan 210 opintopistettä eli kolme ja puoli vuotta. Opiskelijat olivat aikaisemmalta koulutukseltaan 

perushoitajia tai lähihoitajia. Opiskelijat olivat keskenään eri vaiheissa opinnoissaan. Kahdella 

opiskelijalla opinnot olivat kesken, toisella opintoja takana kaksi vuotta ja toisella kolme vuotta. 

Kahdella opiskelijahaastateltavalla opinnot olivat suoritettuina, eli he olivat valmistuneet juuri 

sairaanhoitajiksi. Lukumääräisesti opiskelijoiden kokemukset käytännön harjoittelusta, joka oli 

tapahtunut nimenomaan työsuhteessa, olivat aika samanlaisia. Jokainen opiskelija oli suorittanut 

käytännön harjoittelun työsuhteessa vähintään kerran ja enintään kaksi kertaa. Lisäksi kaksi opiskelijaa 

oli saanut hyväksilukea kesän sairaanhoitajasijaisuutensa käytännön harjoitteluksi. 

Hoitotyön ammattilaiset  

Tutkimukseen haastateltuja ohjaajia oli kolme (n=3). Kaikki ohjaajat olivat naisia. Työkokemus 

sairaanhoitajana vaihteli neljästä (4) vuodesta viiteentoista (15) vuoteen, keskimääräisen 

työkokemuksen ollessa yhdeksän (9) vuotta.  
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Kaikki ohjaajat olivat ohjanneet opiskelijoita käytännön harjoittelussa lähes koko sairaanhoitajan 

työuransa ajan, ja kaikilla heillä oli haastatteluhetkellä yksi kokemus ohjaajana toimimisesta 

opiskelijalle, joka suoritti harjoittelujaksoansa työsuhteessa. Ohjauskokemuksen ja haastattelun 

aikaviive oli korkeintaan vuosi. Kaikilla ohjaajilla oli kyseiseen ohjausjaksoon liittyen omaa kirjallista 

tuotosta, johon palaten he vahvistivat muistamiaan kokemuksia.  

 

4.3 Aineiston hankinta 

Laadullisen aineiston hankintamenetelmiksi sopivat havainnointi, kirjalliset kyselyt ja haastattelut 

(Eskola & Suoranta 2000). Menetelmän valintaa ohjaa se, minkälaista tietoa etsitään ja mistä tai keneltä 

sitä etsitään (Hirsjärvi ym. 2007). Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmäksi valittiin 

haastatteleminen, sillä työsuhteessa toteutuneesta käytännön harjoittelusta ei ole aikaisemmin 

Suomessa tehty hoitotieteellistä tutkimusta. Mahdollisuus harjoittelujaksojen toteutukseen työsuhteessa 

on ollut vasta muutamana viime vuonna tietyissä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa.  Kun 

halutaan uutta tietoa aiheesta, jota ei ole aikaisemmin tutkittu, sopii haastatteleminen hyvin 

aineistonkeruumenetelmäksi. Haastatteluiden avulla on lisäksi mahdollista saada syvällistä tietoa siitä, 

miten ihmiset ajattelevat, tuntevat, kokevat tai uskovat, sekä minkälaisia merkityksiä he antavat 

kokemuksilleen. (Hirsjärvi ym. 2007.)  

Lisäksi tutkimusaineistoon liittyvä triangulaatio mahdollisti monipuolisen tiedon keräämisen 

tutkittavasta kohteesta kolmesta eri näkökulmasta. Tutkijat saivat haastattelemalla tietoa hoitotyön 

opettajilta, opiskelijoilta ja hoitotyön ammattilaisilta, jotka olivat toimineet käytännön harjoittelun 

ohjaajina. Keräämällä tutkittavalta alueelta erilaisia aineistoja useammasta näkökulmasta pyritään 

asiasta saamaan monipuolisempi ja rikkaampi kuva. Triangulaatiolla voidaan tarkastella 

tutkimuskohdetta monella tavalla ja useammasta näkökulmasta. Samassa tutkimuksessa voidaan 

käyttää yhtä tai useampia seuraavista triangulaation tyypeistä: tutkimusaineistoon liittyvä, tutkijaan 

liittyvä, teoreettisiin lähtökohtiin liittyvä, metodologinen triangulaatio sekä analyysiin liittyvä ja 

tieteidenvälinen triangulaatio. (Leino-Kilpi 2006.)   
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Tutkijat ottivat joko sähköpostitse tai puhelimitse henkilökohtaisesti yhteyden ilmoittautuneisiin 

tiedonantajiin ja sopivat haastatteluajankohdasta. Tutkijat ilmaisivat haastattelevansa tiedonantajaa 

hänelle sopivassa paikassa ja sopivana ajankohtana. Haastatteluajankohtia sovittaessa tutkijat 

tähdensivät tutkimuksen teon eettisiä lähtökohtia: tutkimukseen osallistumisen luottamuksellisuutta, 

vapaa-ehtoisuutta sekä tutkittavan oikeutta vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. Myös 

lupaa haastatteluiden nauhoittamiseen kysyttiin etukäteen ja jokainen haastattelu nauhoitettiin. 

Haastattelujen äänitystulos oli hyvä lukuun ottamatta yhtä haastattelua. Kyseisessä haastattelussa nauha 

loppui kesken ja tällöin tutkija kirjasi haastattelun lopun käsin kirjoittaen ja vielä haastateltavan kanssa 

kertasi kirjoituksen. Haastattelut suoritettiin hoitotyön opettajien osalta ammattikorkeakoulun tiloissa 

lukuun ottamatta yhtä haastattelua, joka toteutui erään koulutuskeskuksen tilassa. Hoitotyön ohjaajia 

haastateltiin työajalla työnantajan luvalla heidän työyksikössään. Opiskelijoita haastateltiin heidän 

harjoittelupaikoissaan, nykyisissä työpaikoissaan sekä kirjastolta varatussa tilassa. Haastattelut 

toteutettiin välillä maaliskuu – syyskuu 2007.  

 

Haastattelutilanteessa tutkija esitteli itsensä ja antoi kirjallisena vielä tutkimuksen tarkoituksen ja 

tehtävät sekä yhteystietonsa siltä varalta, että haastateltava haluaisi myöhemmin ottaa yhteyttä 

tutkijoihin. Tutkijat antoivat haastateltavien ymmärtää, että heillä oli itsellään kosketuspintaa 

käytännön harjoittelun opiskelijaohjauksesta: ohjaajana toimimisesta hoitotyön ammattilaisina ja 

opettajina. Tämän lisäksi tutkijat kuitenkin tähdensivät, että tieto sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännön ohjauksesta nimenomaan työsuhteessa olisi aivan uutta 

tutkijoille ja että kaikki kokemukset haastateltavilta liittyen tähän aiheeseen olisi merkityksellistä 

ilmaista vapaasti. Näin osaltaan tutkijat pyrkivät itse haastattelutilanteessa luomaan vapautuneen 

tunnelman. Haastattelutilanteissa saattaa olla vaarana se, että oma kokemus tai omat näkemykset 

tutkittavasta aihealueesta häiritsevät objektiivisuutta (Liukkonen & Åstedt-Kurki 1994). Tämän tutkijat 

pyrkivät edeltävästi tiedostamaan ja toisaalta se, että kumpikaan tutkijoista ei ollut aikaisemmin 

ohjannut työsuhteessa ollutta opiskelijaa, helpotti objektiivisuuden saavuttamista itse 

haastattelutilanteessa.  

 

Haastatteluiden alussa tutkija kysyi muutaman taustakysymyksen haastateltavalta. Näin osaltaan 

haastattelu pääsi vauhtiin ja päästiin varsinaiseen aiheeseen. Haastateltavan kertomusta ja kokemuksia 

viitoittivat tutkimuskysymykset, jotka annettiin kirjallisena haastattelutilanteessa tiedonantajalle. 



 21   

Tutkijat kannustivat ja antoivat haastateltavien kertoa vapaasti kokemuksistaan terveysalan 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden käytännönharjoittelun toteutumisesta työsuhteessa. Haastattelut 

toteutuivat tarvittaessa teemahaastattelurunkoa (Liite 2) apuna käyttäen. Tutkijat saattoivat haastattelun 

aikana tehdä tarkentavia kysymyksiä käyttäen runkoa apunaan. Jos haastateltava ei osannut jatkaa 

aiheesta enempää, tekivät tutkijat teemahaastattelurungon mukaan lisäkysymyksiä, jotka osaltaan 

jouduttivat haastattelijan kertomaan lisää kokemuksistaan. Haastateltaessa pyrittiin siihen, että 

teemoittaiset kysymykset eivät olleet liian suppeita, koska tällä olisi voinut olla vaikutusta siihen, että 

tutkittavan oma näkemys ei pääse esille (Nieminen 2006). Tutkijat pyrkivät olemaan 

haastattelutilanteessa täysin kuuntelijan roolissa ja olemaan ottamatta kantaa haastattelijan 

näkemyksiin. Jokaisen haastattelun lopuksi tutkija kysyi, haluaisiko haastateltava lisätä täysin vapaasti 

jotakin aihealueeseen liittyvää. Näin haastateltava sai vielä mahdollisuuden esittää jonkin teemoista 

irrallaan olevan ajatuksen, mielipiteen tai näkemyksen liittyen tutkittavaan aiheeseen. Haastattelut 

olivat kestoltaan 30 minuuttia – 70 minuuttia. Tilat, joissa haastateltiin, olivat häiriöttömät eli 

haastattelut eivät keskeytyneet kuin yhden osalta, jolloin haastateltavan matkapuhelin soi ja haastattelu 

keskeytyi hetkeksi.  

 

Jokaisen haastattelun jälkeen tutkijat kirjasivat muistiin kokemuksiaan haastattelutilanteesta ja 

haastattelun kulusta. Tutkijat keskustelivat keskenään jokaisen haastattelun jälkeen. Näin tutkijat 

jakoivat kokemuksiaan, reflektoivat ajatuksiaan ja antoivat toisilleen vinkkejä seuraaviin 

haastatteluihin, etenkin ensimmäisten haastattelukertojen jälkeen. Tällä pyrittiin siihen, että 

haastattelutilanteet eivät olleet liian vapaamuotoisia, mutta ei myöskään liian ohjailevia. Liian 

vapaamuotoisessa haastattelussa tutkittavat voivat jättää olennaisia asioita kertomatta. Tosin liian 

kapealle alalle suunnatut teemoittaiset kysymykset voivat puolestaan vaikeuttaa tutkittavan oman 

näkökulman esille tuloa. (Nieminen 2006.) 

 

4.4 Aineiston analysointi 

 

Analysointi toteutettiin laadullisena sisällönanalyysinä. Sen avulla on mahdollista analysoida aineistoa 

objektiivisesti sekä systemaattisesti ja tämä auttaa tutkittavien tapahtumien, kohteiden sekä ilmiöiden 

ymmärtämisessä. Analyysi voidaan tehdä joko induktiivisesti aineistosta lähtien tai deduktiivisesti 

jostain aikaisemmasta käsitejärjestelmästä lähtien (Kyngäs & Vanhanen 1999). Tässä tutkimuksessa 
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sisällön analyysi eteni induktiivisesti, jolloin parhaiten saatiin tiedonantajien kokemukset ja mielipiteet 

tutkittavasta ilmiöstä näkyviin.   

 

Haastattelut aukikirjoitettiin sana sanalta, jonka jälkeen tutkijat vielä kuuntelivat nauhoja ja tarkistivat 

aukikirjoitetun tekstin. Nauhoja ei tuhottu tässä vaiheessa, jotta niihin tarvittaessa voitaisiin palata. 

Tutkimusaineisto sisälsi aukikirjoitettua tekstiä 62 sivua, fonttikoko 12, riviväli 1 ja kirjasintyyli Times 

New Roman. Analyysivaihe alkoi heti kun kaikki aineisto oli kerätty ja aukikirjoitettu. Tällöin oli 

mahdollista täydentää ja selventää aineistoa tarvittaessa ja aineiston sisältö oli paremmin muistissa 

(Hirsjärvi ym. 2007). Jokaisen tiedonantajaryhmän (hoitotyön opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien) 

aukikirjoitetut haastattelut analysoitiin kukin omana ryhmänään. Aluksi tutkijat tekivät alleviivauksia 

tekstiin ja merkintöjä marginaaliin etsien vastauksia tutkimustehtävien mukaisesti ensin väljästi ja 

lukukertojen edetessä tarkentaen. Tutkijat eivät vielä tässä vaiheessa halunneet nimetä erityisemmin 

alleviivauksia, vaan teksti pidettiin tässä vaiheessa alkuperäismuodossa kontekstissaan ilman tutkijan 

omaa selitettä.  

 

Seuraavaksi tutkijat miettivät, mikä olisi analyysiyksikkö. Se voi olla sana, sanoja, lause, lausuma tai 

ajatuskokonaisuus (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001). Tutkijat päättivät valita analyysiyksiköksi 

kaikki edellä mainitut, sillä tarkoituksena oli mahdollisimman tarkasti ja todenperäisesti analysoida 

tutkittavaa ilmiötä eli terveysalan opiskelijoiden käytännön harjoittelua työsuhteessa. Analyysiyksiköt 

siis vaihtelivat muutamasta sanasta ajatuskokonaisuuteen eli useampaan riviin tekstiä. Tutkijat 

poimivat aukikirjoitetusta tekstistä ilmauksia, analyysiyksikköjä, ja listasivat ne erilliseen Word-

tiedostoon. Jokainen ilmaus koodattiin siten, että oli mahdollista tutkimuksen eri vaiheissa palata 

alkuperäistekstiin kyseisen tiedonantajan kohdalle. Kun ilmaukset olivat omassa listassaan, aloitettiin 

aineiston pelkistäminen, joka on aineistolähtöisen sisällön analyysin ensimmäinen vaihe (Latvala & 

Vanhanen-Nuutinen 2001). Pelkistettyjä ilmauksia listassa oli yhteensä 672 kappaletta. Pelkistetyissä 

ilmauksissa pyrittiin säilyttämään alkuperäisilmaisujen merkitys mahdollisimman tarkasti ja tässä 

vaiheessa tutkijat vielä tarkistivat ja vertasivat pelkistettyjä ilmaisuja alkuperäistekstiin. 

 

Analyysiä jatkettiin pelkistettyjen ilmauksien ryhmittelemisellä suhteessa tutkimuskysymyksiin hakien 

samanlaisuuksia ja erilaisuuksia, mikä onkin olennaista sisällönanalyysissä. Luokkien, jotka kuvaavat 

aineistoa, tulee olla toistensa poissulkevia ja yksiselitteisiä. (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) 
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Samaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaisut yhdistettiin samaksi luokaksi Exel-taulukko-ohjelman avulla ja 

luokalle annettiin sen sisältöä kuvaava nimi. Pelkistetyn ilmauksen rinnalla säilytettiin vielä 

alkuperäisilmaus eli ne siirrettiin myös Exel-taulukkoon. Tämä mahdollisti sen, että luokkaa kuvaava 

nimi vastasi siten mahdollisimman aidosti alkuperäisiä ilmauksia ja niiden merkityksiä. Kun luokkia 

muodostettiin taulukossa käyttäen tutkijan omaa tulkintaa tutkimuskysymysten suuntaisesti, tutkijat 

palasivat aina tarvittaessa alkuperäistekstiin tarkistamaan, että alkuperäinen merkitys säilyi. Aineiston 

pelkistämisestä esitetään esimerkkejä taulukossa 1 ja aineiston ryhmittelystä on esimerkkejä taulukossa 

2.  
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Taulukko 1. Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä. 

Alkuperäisilmaisut Pelkistetyt ilmaisut 

..kun ylihoitaja on tietoinen systeemistä 

tietenkin ja sitten kun hän palkkaa sen sijaisen 

niin että se sijainen tekee harjoittelua siinä 

samalla. 

 

Joissain paikoissa on ollu niin että työyhteisö on 

ollu innostunu siitä että jollain on tällaiset 

oppimistavoitteet ja niinku kannustaa olemaan 

myös opiskelija samalla. 

 

Sai olla opiskelijan rooli siinä työntekijän 

rinnalla. 

 

Työntekijä joka on opiskelijana omassa 

työyhteisössään, on vahvistunut ammatillisesti 

eli oma rooli on työyhteisössä tullut eri tavalla 

esiin. 

 

Sijainen myös opiskelijan roolissa. 

 

 

 

Työntekijää kannustettu opiskelijan rooliin. 

 
 

Työntekijä myös opiskelijan roolissa. 
 
 
 

Oma rooli työyhteisössä myönteinen. 

 

Varsinkin nää jotka ei oo voinu olla selkeesti 

opiskelijan roolissa siinä omassa työyhteisössä, 

on kokenu sen välillä rankkana.Et ne on ensin 

työntekijänä hoitanu ensin nää työtehtävät ja 

sitten siin on tullu nää oppimistehtävät et ne on 

joutunu sitä eri tavalla prosessoimaan 

opiskelijana työpäivän jälkeen. 

 
Et joskus se opiskelijan rooli näyttäytyy sit tässä 

suhteessa ainoastaan opettajaan. 

 
Tokihan se silloin vaikuttaa opiskelijan rooliin 

kun ei työyhteisö hyväksy sitä, ei voi tuoda 

avoimesti esiin että on opiskelijana samalla  
 
Opiskelijat, jotka ei ole voineet olla selkeästi 

opiskelijan roolissa siinä omassa työyhteisössä, 

ovat kokeneet sen välillä rankkana.  

 

Ei ole voinut olla opiskelijan roolissa selkeästi. 

 

 

 

 

Opiskelijan rooli vain suhteessa opettajaan. 

 

 

Ei ole voinut olla opiskelijan roolissa. 

 

   Ei ole voinut olla opiskelijan roolissa selkeästi. 

..opiskelijat on niin hyvillään, niin kiitollisia, 

että annetaan tämmönen mahdollisuus 

oppilaitoksesta.. 

 

Opiskelijat ovat tietysti tyytyväisiä kun saavat 

tehdä palkallisena. 

 
Opiskelijat pitäneet ja kiitollisia. 

 
 

Opiskelijat tyytyväisiä. 
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Taulukko 2. Esimerkkejä aineiston ryhmittelystä. 

Pelkistetyt ilmaisut Ryhmittellyt ilmaisut 

Sijainen myös opiskelijan roolissa. 
 
Työntekijää kannustettu opiskelijan rooliin 
 
Työntekijä myös opiskelijan roolissa. 
 
Oma rooli työyhteisössä myönteinen.  

 

Opiskelijan myönteiset kokemukset 

opiskelija/työntekijäroolista. 

 

Ei ole voinut olla opiskelijan roolissa selkeästi. 
 
Opiskelijan rooli vain suhteessa opettajaan. 
 
 
Ei ole voinut olla opiskelijan roolissa.  

 

Opiskelijan kielteiset kokemukset 

opiskelija/työntekijäroolista. 

Opiskelijat pitäneet ja kiitollisia. 
 
Opiskelijat tyytyväisiä. 

Asennoituminen oppimiseen. 

 

 

Tässä vaiheessa tutkijat tekivät päätöksen, että tutkimustehtäviä ei erotettu omiksi tiedostoiksi vaan ne 

yhdistettiin, sillä tutkimuskysymykset kuvasivat pitkälle samaa ilmiötä. Tämä näkyi jo alun perin 

haastatteluissa limittäisinä lausumina. Tavoitteena oli analyysin tulosten mahdollisimman luotettava 

vastaavuus haastattelijoiden kokemuksiin, joten tämä tuki myös tutkijoiden päätöstä liittää kaksi 

tutkimustehtävää samaan ryhmittelyyn. 

 

Analyysiä jatkettiin siten, että samansisältöiset ryhmitellyt ilmaisut siirrettiin omaan Word-tiedostoon 

(Exel-taulukosta) samaan alakategoriaan. Näin muodostui alakategorioita, joille annettiin niiden 

sisältöä kuvaava nimi. Alakategorioille annettujen nimien vastaavuus ryhmiteltyihin ilmaisuihin oli 

helppoa tarkistaa vielä Exel-taulukosta, jota pidettiin rinnalla alakategorioita nimettäessä. 

Alakategorioita muodostui yhteensä kuusi kappaletta ja niistä esimerkki esitetään Taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Esimerkki alakategorian muodostumisesta.  

Ryhmitellyt ilmaisut Alakategoria 

Opiskelijan myönteiset kokemukset 

opiskelija/työntekijäroolista. 

Opiskelijan kielteiset kokemukset 

opiskelija/työntekijäroolista. 

Asennoituminen oppimiseen.  

 

 

Opiskelijan oppiminen. 

 

Aineiston analysointi jatkui aineiston abstrahoinnilla, mikä onkin aineistolähtöisen sisällönanalyysin 

kolmas vaihe (Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001) eli alakategorioista yhdistettiin samansisältöisiä 

luokkia, jolloin saatiin yläluokkia. Yläluokkia muodostui yhteensä kolme kappaletta, jolle muodostui 

yhdistävä luokka ja koko aineistoa kuvaava otsikko tutkimustehtävän mukaisesti.  Kuviossa 1. tutkijat 

kuvaavat tutkimusaineiston analyysiprosessin etenemisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimusaineiston analyysiprosessin etenemisen kuvaus. 
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Haastatte- 
lujen 
kuuntele-
minen ja 
aukikirjoi-
tetun 
aineiston 
lukeminen  
useita 
kertoja. 
 
Aineistoon 
palaaminen 

Alleviivausten tekeminen &  
samanlaisuuksien ja 
erilaisuuksien  
etsiminen 
tutkimustehtävien mukaisesti 

Analyysiyksikön valinta  

Hoitotyön 
opettajat 

Hoitotyön 
opiskelijat 

Hoitotyön 
ammattilai-
set 

Haastatte-
lujen 
kuuntelu 
 
 
     & 
 
Haastatte- 
lujen  
auki- 
kirjoitus Ilmausten listaaminen ja 

pelkistys 

Pelkistettyjen ilmausten 
ryhmittely taulukkoon 

Alakategorioiden 
muodostaminen & 
nimeäminen 

Yläkategorioiden muodostaminen & 
nimeäminen 

Käsitekarttojen 
tekeminen & 
muokkaus 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimusaineiston analyysin mukaan kokemukset käytännön harjoittelusta muodostuvat kolmesta 

yläkategoriasta: 1) Opettajien kokemukset käytännön harjoittelusta työsuhteessa, 2) Opiskelijoiden 

kokemukset käytännön harjoittelusta työsuhteessa ja 3) Ohjaajien kokemukset käytännön harjoittelusta 

työsuhteessa.  

 

5.1 Opettajien kokemukset käytännön harjoittelusta työsuhteessa 

 

Yläkategoria Opettajien kokemukset käytännön harjoittelusta työsuhteessa muodostui kuudesta 

alakategoriasta. Näitä olivat harjoittelun järjestyminen, opiskelutavoitteet, ohjaus, opiskelijoiden 

oppiminen, arviointi ja yhteistyö (Kuvio 2). 

 

Ryhmitelty ilmaisu                 Alakategoria                                             Yläkategoria                 
 

OPISKELIJALÄHTÖISIÄ ENNAKKOEHTOJA HARJOITTELULLE 
ETUKÄTEISVALMISTELUIDEN MERKITYS 

OPISKELIJAN OMA AKTIIVISUUS 
 

 

 

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN HARJOITTELUJAKSOLLE 

TAVOITTEELLISUUS EDELLYTYKSENÄ TYÖSUHTEESSA 
 

 

 

 MYÖNTEISET KOKEMUKSET OPETTAJAOHJAUKSESTA 

KIELTEISET KOKEMUKSET OPETTAJAOHJAUKSESTA 

 
 MYÖNTEISET KOKEMUKSET TYÖPAIKAN  OHJAUKSESTA 

 KIELTEISET KOKEMUKSET TYÖPAIKAN  OHJAUKSESTA 
 

 

AMMATILLINEN OPPIMINEN  
OPISKELIJA-TYÖNTEKIJÄ - ROOLIEN SOVITTAMINEN 

  

 

ERILAISTEN ARVIOINTITAPOJEN KÄYTTÖ 

ARVIOINTI LUOTETTAVAA 

ARVIOINNIN LUOTETTAVUUDEN VAIKEUS  

 

 
TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYDEN PARANEMINEN 

MYÖNTEISET KOKEMUKSET TYÖELÄMÄYHTEISTYÖSTÄ 

KIELTEISET KOKEMUKSET TYÖELÄMÄYHTEISTYÖSTÄ 
TYÖSUHTEEN VASTUUT 

OPISKELU- 

TAVOITTEET 

ARVIOINTI 

 
YHTEISTYÖ 

 

 

OHJAUS 

 
OPETTAJIEN 

KOKEMUKSET 
HARJOITTELUN 

TOTEUTUMISESTA 

TYÖSUHTEESSA 
OPISKELIJOIDEN 

OPPIMINEN 

HARJOITTELUN 

JÄRJESTYMINEN 
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Opettajien kokemukset harjoittelun järjestymisestä 
 

Työsuhteessa tehtävä käytännön harjoittelu ei ole yleinen käytäntö oppilaitoksessa ja se on vapaaehtoista 

opiskelijalle. Opettajat miettivät etukäteen, sopiiko kyseiselle jaksoa anoneelle opiskelijalle harjoittelu 

työsuhteessa tehtäväksi eli harjoittelun järjestymiseen liittyy opiskelijalähtöisiä ennakkoehtoja. Opettaja 

ja opiskelija yhdessä neuvottelevat, onko käytännön harjoittelu työsuhteessa järkevä ratkaisu opiskelijalle 

myös suhteessa hänen opintojen vaiheeseen. Sopiminen on siis aina opiskelijalähtöistä. Opiskelijan 

opintojen vaihe vaikuttaa siihen, onko mahdollista tehdä harjoittelua työsuhteessa. Yleensä opiskelijan 

edetessä opinnoissaan, samoin kuin aikaisemman ammattitutkinnon (lähi-hoitaja) suorittaneille, 

käytännön harjoittelu voi olla mahdollista jo ensimmäisellä perusjaksolla.   

 

  ”Kuitenkin lähetty siitä, että aina kun opiskelija anoo, että tekee työsuhteessa sen,

  me katsotaan opiskelijakohtaisesti se, eli se ei oo yleinen käytäntö. Me halutaan  

  katsoa mikä käytännön jakso se on, eli alkuvaiheessa ei mielellään, mut sit kun  

  edetään pidemmälle opinnoissa niin sitten ehkä herkemmin on mahdollista tehdä se 

  työsuhteessa.” 
 

 

Tutkimukseen osallistuneet opettajat, toivat esille tarkan harkinnan ja suunnittelun käytännön harjoittelua 

järjestettäessä työsuhteessa tapahtuvaksi. Opettajat korostivat etukäteisvalmisteluiden merkitystä 

nimenomaan käytännön harjoittelussa, joka tapahtuu työsuhteessa. Opettaja kertoi esimerkkinä tilanteen, 

jossa lähihoitaja-pohjaiset opiskelijat suorittivat harjoittelua työsuhteessa, ”että he ei kovin helposti 

pääsekkään siihen sairaanhoitajakoulutuksen juoneen vaan mielellään jatkaisivat sitä samaa 

lähihoitajan työtä mitä ovat tehneet”, minkä vuoksi opiskelijoita tulee hyvin valmistella jaksolle.  

Etukäteen sovitaan myös mahdollisen harjoittelupaikan organisaation ylihoitajan ja terveydenhuollon 

yksikön kanssa kirjallisesti käytännön jaksosta. Työelämän harjoittelupaikassa kannattaa myös harkita 

tarkkaan etukäteen, otetaanko opiskelijaa käytännön harjoitteluun, joka toteutuu työsuhteessa.  Työelämä 

ei saa vain työntekijää vaan työyhteisön tulee olla valmis myös ohjaamaan työntekijäänsä, joka on myös 

opiskelijana. 

   

  ”Että kyllä se kannattaa tarkkaan harkita se alku, että sopimus edellyttää tän, että 

  saatte meiltä sijaisen kuhan opetatte näitä juttuja.” 

  

  ”Sen olen oppinut jo ajat sitten että se täytyy hirveen hyvin valmistella opiskelijalle, 

  se täytyy valmistella vielä perusteellisemmin kuin niin sanottu perinteinen  

  harjoittelu.” 
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Työsuhteessa tehtävä käytännön harjoittelu lähtee aina opiskelijasta itsestään ja opettajien mukaan 

opiskelijat ovat itse aktiivisia harjoittelupaikkaa hakiessaan. Opiskelija yleensä hoitaa itsenäisesti 

harjoittelupaikan hakemisen ja ehdottaa työsuhteessa tapahtuvaa harjoittelupaikkaa opettajalle. Opiskelija 

itse järjestää käytännön asiat, kuten luvat, työpaikan kanssa ja hyväksyttää ne opettajalla. 

Harjoittelupaikan järjestäminen työsuhteessa poikkeaa siis perinteisestä harjoittelusta, joka ei tapahdu 

työsuhteessa. Opettajat kertoivat, että heidän työpanoksensa on jäämässä pienempään rooliin 

harjoittelupaikkaa haettaessa.  

 

  ”Opiskelija ehdottaa, että voisko hän tehdä oman jonkun tietyn harjoittelun sielä, ja 

  sitten me yhdessä katotaan onko se mahdollista, katotaan alustavasti näin ja sit  

  harjoittelija hakee  luvan sieltä työpaikalta ja sitte tota mietitään.” 

 

 

Opettajien kokemukset opiskelutavoitteista 

 

Käytännön harjoittelujakso, joka tapahtuu työsuhteessa, sisältää opiskelijan oppimista suuntaavia ja 

tukevia opetussuunnitelmapohjaisia tavoitteita. Oma työsuhteessa tapahtuvaan harjoitteluun laadittu 

kirjallinen sopimus sisältää tavoitteet, ja näihin jokainen osapuoli (työnantaja, opiskelija, oppilaitos) 

tutustuu ja sitoutuu. Tavoitteena ja tarkoituksena on avoimuus sopimisissa kaikin puolin.   

 

Opintojakson käytännön harjoittelun opiskelutavoitteita, joudutaan kuitenkin muovaamaan opiskelijan 

harjoittelutyöpaikkaan sopiviksi. Opettajat kertoivat, että heiltä vaaditaan kykyä soveltaa harjoittelun 

tavoitteita joustavammin ja opiskelijan kanssa pohditaan, miten tavoitteet voisivat toteutua kyseisessä 

harjoittelupaikassa ja työtehtävässä. Tavoitteita tulisi tarkastella työpaikan sairaanhoitajan työn 

näkökulmasta, mikä on erilaista eri työpaikoissa ja toimipisteissä. 

 

 ”Opettajilta ne vaatii joustoo ja myöskin niinku semmosta laajempaa ymmärrystä… 

 siitä, että mistä nyt on kyse, ja että osaa soveltaa niitä harjoittelun tavoitteita sitte… 

 jotenkin joustavammin. Et opiskelijan kanssa joudutaan yhdes miettiin sitä, että miten 

 ne tavoitteet voi toteutuu siinä paikassa ja mitä ne tarkottaa siinä ja miten ne voi tulla 

 esiin siinä tehtävässä.” 
 

Opettajat kouluttajina pitivät tärkeänä sitä, että opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat, vaikkakin 

kysymys on työsuhteessa tapahtuvasta harjoittelusta. Opettajat pohtivat sitä, voiko opettajana taata, että 
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opiskelijan harjoittelu on työsuhteesta ja palkkatyöstä huolimatta tavoitteellista oppimista työyhteisön 

ja ohjaajan ohjauksessa, kun käytänteet eivät ole vielä toistaiseksi vakiintuneet käytännön harjoittelua 

toteutettaessa työsuhteessa.  

 

 ”... että voiko kirjoittaa nimeni alle siihen, että tää on harjoittelu ja että on nää 

 tavoitteet toteutunu. ja voiko taata sen et se saa harjoittelussa sen mitä me 

 sopimuksessa edellytetään, että on nimetty sairaanhoitaja ja saa opsin mukaista 

 ohjausta. Et käytänteet on mun mielest kirjavia vielä”. 

 

 

Opettajien kokemukset ohjauksesta 

  

Opettajien ohjauskokemukset hoitotyön opiskelijoiden harjoittelusta, joka tapahtuu työsuhteessa, olivat 

pääsääntöisesti hyviä. Opettajan tarjoaman ja antaman ohjauksen tarve sovitaan yhdessä opiskelijan ja 

työpaikan kanssa eli ”se on kolmikantaperjaatteella, että opettaja on yhteistyössä opiskelijan ja 

ohjaajan kanssa”. Yleensä opiskelijalla oli oma ohjaaja/mentori/työnohjaaja kyseisessä työpaikassa, ja 

tällöin opettaja kävi normaalisti kerran tai kaksi ohjauskäynnillä harjoittelupaikassa. Joskus tarvetta 

ohjauskäynnille ei ollut ollenkaan, vaan ohjausta käytiin ja hoidettiin puhelimitse ja verkko-

ohjauksessa. Tavoite- ja ohjauskeskustelut sujuivat silläkin tavalla ihan hyvin ja tämä puolestaan 

vähensi aikaa, joka kului pelkästään opettajien matkustamiseen harjoittelupaikoissa käydessä. 

Opettajan tarjoaman ohjauksen tarve harjoittelupaikassa nähtiin vähäisempänä verrattuna perinteiseen 

harjoitteluun, joka ei tapahdu työsuhteessa.  

 

Opettajien antama ohjaus oli enemmän opiskelijan oppimisprosessin ohjaamista ja tukemista verrattuna 

perinteiseen harjoittelun ohjaamiseen, joka ei tapahdu työsuhteessa. Opettaja mainitsi sen, että joiltakin 

opiskelijoilta saattoi työsuhteessa työtä tehdessään unohtua ammatillinen kasvu ja tavoitteellinen 

oppiminen päivittäisen työn alla. 

  
 ”.. joo eli kyllä mä ajattelen sitä työsuhteessa olevaa, et tarvii enemmän tukea siihen 

 oppimisprosessiin.” 

 

Joillakin opettajilla oli myös kielteisiä ohjauskokemuksia sekä tilanteita, joissa he kokivat ohjaamisen 

vaativaksi. Opettajat mainitsivat opiskelijoiden ohjaamisen vaativan enemmän joustoa heiltä itseltään 

ajankäytöllisesti, sillä joskus esiintyi tilanteita, joissa opiskelijalle ei järjestynyt omaa 
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ohjaajaa/mentoria/työnohjaajaa työpaikalta. Harjoittelupaikat, joissa opiskelijalla oli työyksikön 

ulkopuolinen työnohjaaja, veivät enemmän aikaa, sillä ohjaus tapahtui opettajan, opiskelijan ja 

työnohjaajan työajan ulkopuolella. Opettaja kertoi kokemuksestaan työsuhteessa tapahtuvan 

harjoittelukokeilun alkuajoilta, jolloin hän koki epävarmuutta opiskelijan harjoittelun onnistumisesta.  

 

  ”Mä opettajana olin sitten hyvinkin, että nyt pitää vahtia ja vahdata ja olla kuin äiti, 

  et tuleeks nyt tää ja tää ja haastatin kovasti ja lähinnä mä menin siinä sitten niiden 

  käyntien yhteydessä ehkä vähän tarkemmin niitä tavoitteita, et ooks sä nyt saanu sitä 

  tehdä ja onks sulla ollu siinä ohjaaja.” 

 

Työpaikan tarjoama ohjaus oli opettajien kokemusten mukaan yleensä järjestetty kunnolla. 

 

 ”..oli ohjaus kunnolla järjestettynä vaikka se opiskelija oli sairaanhoitajan sijainen ja 

 vaikka teki harjoittelua siinä samalla niin ohjaus oli järjestetty.” 
 

Opettajilla oli myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia harjoittelupaikkojen asennoitumisesta opiskelijoihin. 

Opiskelija ”pääsee sataprosenttisesti työryhmään mukaan eikä ole niin sanottu pelkkä opiskelija vaan 

työryhmän jäsen”.  Yhteenkuuluvuus on parempaa työsuhteessa tapahtuvassa harjoittelussa. Opettaja 

pohti myös työelämään valmistuvan opiskelijan näkökulmasta tulevan työyhteisön vuorovaikutusta ja 

sen laatua: ”Se työyhteisö olisi semmoinen miellyttävä ja mukava. Kyllähän harjoittelu työsuhteessa 

yhtä tietä sinne on”.  

 

Työyhteisö hyväksyi sen, että opiskelija omassa työpaikassaan työntekijänä sai reilusti olla myös 

oppijan roolissa. Opiskelijan työvuoroja suunniteltiin siten, että opiskelijan oppimistavoitteet 

täyttyisivät ja hän saisi reilusti olla oppimassa uutta. Opiskelija ei näin ollut ristiriitaisessa asemassa, 

vaikka opiskelu tapahtui työsuhteessa ja joillakin omassa työpaikassa.  

 

Kuitenkin ohjauksen toteutuminen työyksikössä mietitytti joitain opettajia, sillä oppilaitos ei maksa 

ohjauspalkkiota työyksikköön, silloin jos opiskelija on työsuhteessa. Kuinka varmistaa, että 

harjoittelussa olevalla opiskelijalla on nimettynä oma ohjaaja, ja että opiskelija saa opetussuunnitelman 

mukaista tavoitteellista ohjausta sen sijaan, että on vain työvoimana? Useimmat työpaikat kuitenkin 

hyväksyivät sen, että opiskelijalle edellytetään ohjaaja, ja ohjaus oli siten yleensä sujuvaa. Opettajilla 

oli tosin kokemuksia siitä, että opiskelijalla ei ollut työpaikaltaan ohjausta, vaan hänelle järjestettiin 
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ohjaus eri työyksiköstä ja ohjaajaa/mentoria/työnohjaajaa opiskelija sitten tapasi työajan ulkopuolella. 

Ulkopuolista työnohjausta joudutaan miettimään, jos omalta osastolta ei löydy sopivaa ohjaajaa 

opiskelijalle. Tällaisia tilanteita olivat muun muassa ne, joissa opiskelijan ohjaaja olisi ollut tuttu 

työtoveri tai sairaanhoidon opiskelijalle ei ollut tarjota kuin lähihoitajaohjaaja. Tämä nähtiin erona 

perinteiseen harjoitteluun eli oppilaitoksen puolesta ei kuka hyvänsä voi toimia käytännön harjoittelun 

ohjaajana harjoittelupaikassa.  

 

 ”Saako mistään ohjausta tai onko että kun sä nyt tuut ja saat palkan, sä oot tässä 

 remmissä ja nyt tehdään näin. Tietenkin ohjataan et ne alusastiat on tuolla ja ruoka 

 tulee kolmelta ja näin, mutta saako sitä ohjausta mitä pitäisi.” 

 

Opettajat kertoivat kokemuksistaan, joissa opiskelija oli kokenut harjoittelussa työpaikan ulkopuolisen 

opiskelun ja ohjauksen rankaksi. Vaarana oli myös se, että opiskelija sijaisuutta työsuhteessa 

harjoittelua tehdessään helpommin laitettiin sijaisen rooliin. Opettaja kertoi esimerkkinä tilanteen, jossa 

opiskelija laitettiin osaston puolelle päivystämään sillä aikaa kun henkilökunta piti palaveria potilaan 

hoitosuunnitelmasta ja opiskelijan tavoitteellista oppimista olisi palvellut paremmin, jos hän olisi 

päässyt mukaan palaveriin. 

 

 ”Niin siinä käy helposti niin että siellä ei kukaan muista koko harjoittelua ellei opettaja 

 käy muistuttelemassa ja sittenkin se asenne voi olla vähän nihkeetä että mitä tuo tulee 

 tänne kaikenmailman arviointiensa kanssa että sellastakin on.” 

 

Opettajilla oli siis myös kokemuksia siitä, että joissain työyhteisöissä ei haluta opiskelijan roolia 

ollenkaan. Näissä työyhteisöissä halutaan henkilön tekevän työhön liittyvät tehtävät ja kaikki 

opiskeluun liittyvä on omalla vastuulla työn ulkopuolella. Aina ei opiskelijan ja työntekijän roolin 

rinnakkaisuus ollut mahdollinen. Ne saattoivat olla ristiriidassa keskenään ja tämä oli aiheuttanut 

työyhteisössä hankausta. Oli tilanteita, joissa opettajan piti käydä muistuttamassa työpaikassa, että 

opiskelija on myös oppimassa harjoittelujaksollaan eikä ole vain työvoimana.  

 

 ”Että hänen (opiskelijan) kohdallaan kävi sit niin, että sit olis pitäny jatkaa työpäivää 

 mut hän ei voinu kun hänellä oli se työnohjaus. Niin se aiheutti toisaalta se 

 työnohjaus mitä hän sai, niin aiheutti kateutta toisissa työntekijöissä kun hän sai 

 työnohjausta vaikka se työnohjaus liitty tähän opiskeluun. Et siinä tuli sit sellasta et 

 hän koki sen välillä niinku hankanlana.” 

 

 ”Niin ja onko työvoimana?” 
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Opettajien kokemukset opiskelijoiden oppimisesta 

 

Opiskelijoiden ammatillinen oppiminen työsuhteessa tapahtuvassa käytännön harjoittelussa toteutui 

opettajien mukaan kiitettävällä tasolla. Opiskelija oppii saaden ammatillisen kasvun 

sairaanhoitajuuteen, kun hän tutustuu sairaanhoitajan työtehtävien näkökulmasta hoitotyön tekemiseen 

käytännön harjoittelussa, joka tapahtuu työsuhteessa. Opettajat kertoivat työsuteen edistäneen 

opiskelijan ammatillista kasvua muun muassa tilanteessa, jossa opiskelija oli omassa työpaikassaan 

ollut opiskelijana. 

 

 ” Hän tekee siellä sairaanhoitajan työhön liittyviä tehtäviä, koska on 

 sairaanhoitajaopiskelija elikkä hänellä on niinkun ammatillisen kasvun näkökulma on 

 siinä.” 
 

 ”Työntekijä, joka on opiskelijana omassa työyhteisössään on vahvistunut 

 ammatillisesti.” 

 

Eräs opettaja pohti, miten opettaisi parhaiten opiskelijalle vastuuta omasta oppimisesta ja yhdeksi 

keinoksi hän esitti nimenomaan työsuhteessa tapahtuvan käytännön harjoittelun. Opiskelijat oppivat 

suunnitelmallisuutta ja vastuun ottamista työsuhteessa tapahtuvassa käytännön harjoittelussaan, joka 

tuo erilailla ryhtiä verrattuna harjoitteluun, joka ei tapahdu työsuhteessa. 

 

 ”Jos sulla ei oo tietyt kliiniset kädentaidot, sekin niinkun että se on itsestään selvää et 

 tulee niinkun aseptinen omatunto niin tällainen omatunto, että mun pitää nää oppia, 

 koska mun pitää ottaa näistä vastuu...” 

 
 ”Opiskelijat kuvaavat työsuhteessa tehtyä harjoittelua että siinä oikeasti oppii sitä 

 vastuuta koska se oikeasti on eritavalla…eli kaikki (opiskelijan) on etukäteen 

 suunniteltava ja sovittava jos on jokin koulutus, mutta sitähän se työssäoleminenkin 

 on, että ei voi mennä minne haluaisi.” 

 
 ”Opiskelijat kuvaavat työsuhteessa tehtyä harjoittelua että siinä oikeasti oppii sitä 

 vastuuta, koska se oikeasti on eritavalla.” 

 

Opettajat pohtivat myös, miten ennen työelämään valmistumista jo käytännön harjoittelussa voisi 

painottaa moniammatillisen yhteistyön ja tiimityön merkitystä opiskelijoille. Opettajien mukaan 

opiskelijat oppivatkin työryhmässä toimimisesta ja tiimityöskentelyn merkitys korostuu juuri 

työsuhteessa tapahtuvassa harjoittelussa.  
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 ” Just tätä mitä meidän pitäis hirveesti niinku painottaa tässä varsinkin sairaalassa 

 kun on töissä niin juuri tää tiimityö. Moniammatillinen yhteistyö, jonka osana 

 sairaanhoitaja on ja miten vahva se on ja miten merkittävä se on, et niinku sitä 

 painottaa.” 

 
 ”Aina on uusia, mutta aina siellä on se työryhmä ja samoten työjako eli työryhmän 

 merkitys on suuri.” 

 

Opettajat kertovat opiskelijoiden motivaation lisääntyneen työsuhteessa tapahtuvan käytännön 

harjoittelun vuoksi. 

 

 ”On tullu tosi hyvää palautetta siitä opiskelijoilta, että heillä on niinkun motivaatio 

 lisääntyny.” 

 

Opettajat kertoivat, että opiskelijoilla on sekä työntekijän että opiskelijan rooli työsuhteessa 

tapahtuvassa harjoittelussa. Opettajat mainitsivat yhteenkuuluvuuden olevan on parempi työsuhteessa, 

sillä opiskelijalla, joka suorittaa tavallista käytännön harjoittelua (ei työsuhteessa), on opiskelijan rooli 

voimakas ja häntä myös kohdellaan silloin vain opiskelijan roolissa. 

 

Opettajat kertoivat myös opiskelijoiden kielteisistä kokemuksista harjoittelusta työsuhteessa. Jotkut 

opiskelijat ovat kokeneet rankkana sen, että eivät olleet voineet olla opiskelijan roolissa työyhteisössä 

kun työyhteisö halusi opiskelijan tekevän vain työhön liittyvät tehtävät. Joskus opiskelijan rooli 

näyttäytyi ainoastaan suhteessa opettajaan työajan ulkopuolella. Joskus opiskelija oli joutunut ensin 

työntekijänä hoitamaan työtehtävät työajalla ja muut tehtävät hän oli joutunut sitten prosessoimaan 

opiskelijana työpäivän jälkeen.  

 

 ”Joissain työyhteisöissä ei haluta sitä (opiskelijan roolia) ollenkaan vaan halutaan 

 että henkilö tekee työhön liittyvät tehtävät ja opiskeluun liittyvä on niinku omalla 

 vastuulla työn ulkopuolella Tokihan se sillon vaikuttaa siihen rooliin kun ei voi olla, ei 

 voi tuoda avoimesti esiin et on opiskelijana samalla.” 

 

Toisaalta harjoittelussa, joka ei toteudu työsuhteessa, opiskelija saa suunnitella paremmin työvuoronsa 

työyksikön oppimista palvelevien tapahtumien mukaan ja saa siten paremmat mahdollisuudet oppia. 

Harjoittelussa, joka ei tapahdu työsuhteessa, opiskelija voisi omapotilassuhteidenkin kohdalla 

tarkemmin miettiä työvuorojaan potilaan yhteistyöpalavereiden mukaan. Työntekijänä ei aina voi ja 
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pysty osallistumaan kaikkeen, mikä palvelisi tavoitteellista oppimista ja antaisi tilaa ammatilliselle 

kasvulle. 

 
 ”Opiskelija ei kuulu siihen työvuoro- tai siihen työvahvuuteen silloin kun hän on 

 opiskelijana vaan.” 

 
 ”Ero on ainakin se et sillon kun opiskelija on pelkästään opiskelijana harjoittelussa 

 niin voi valita enemmän niitä, et mihin osallistuu ja mitä tekee. Ehkä selkeemmin just 

 näitä. Et voi vaikuttaa enemmän harjoittelupäiviin ja työaikoihin.” 

 

 

Opettajien kokemukset arvioinnista 

 

Opettajat kokivat käytännön harjoittelun erilaisten arviointitapojen ja - tilanteiden sujuneen pääasiassa 

hyvin harjoittelussa, joka tapahtui työsuhteessa. Opiskelijan työtoveri antoi vertaisen palautetta 

toimiessaan ohjaajana, ja opettaja ohjasi keskustelua arviointitilanteessa suhteessa harjoittelujakson 

oppimistavoitteisiin ja vertaisarviointiin. Opettajat kertoivat opiskelijoiden kokeneen saamansa 

palautteen luotettavaksi ja rakentavaksi. Opettajien mukaan opiskelijat olivat voineet arvioinnissa 

keskustella avoimesti asioista, joita pitäisi kehittää oppimisessa ja työssä. 

  
 ”Ainakin ne opiskelijat mitä on ollu, on sanonu että ovat saaneet ihan luotettavaa 

 palautetta. Et he on kokenu, et se on ollu rakentavaa ja on voinu keskustella avoimesti 

 niistä asioista joihin kiinnittää huomiota ja mitä pitäs kenties kehittää.” 

 

Opettajalla oli myös kokemus palautteen arvioimisen vaikeudesta ja sen luotettavuuden arvioimisesta 

yhden opiskelijan kohdalla. Opiskelijalla oli ollut käytännön harjoittelujaksolla oman työyksikön 

ulkopuolinen työnohjaaja, joka ei siis ollut varsinaisesti nähnyt opiskelijan toimintaa osastolla. Opettaja 

mietti jääneensä epätietoiseksi siitä, mitä arvioidaan, sillä opiskelijan itsearviointi ja työnohjaajan 

ohjauskeskusteluihin perustuva arviointi olivat ristiriidassa keskenään. Tämän arviointitilanteen 

opettaja oli kokenut hankalana miettiessään opiskelijan oppimisprosessia työssäoloajalta.  

 

 ”... oli työnohjaajan arviointi joka arvioi työnohjauskeskustelujen perusteella sitä 

 oppimista siellä, siin oli ristiriitoja siin itsearvioinnis oli ristiriitoja ja mitä se 

 opiskelija kerto, mitä hän oli saanu sanallist palautetta et tota, se oli mun mielest 

 jotenkin semmonen hankala se koko arviointitilanne”. 
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Erona käytännön harjoitteluun, joka ei tapahdu työsuhteessa, on opiskelijan saama palkka työsuhteessa 

tapahtuvasta työstä ja harjoittelusta. Yksi opettaja toi esille arvailun ja pohdintaa siitä, vaikuttaako 

mahdollisesti harjoittelussa työsuhde ja sen palkallisuus opiskelijan oppimiseen ja siitä raportoimiseen. 

Voiko olla niin, että ”opiskelija kertoo asioita mikä ei oo totta, koska se on niin suuri etu kun saa 

palkkaa.” 

 

  
Opettajien kokemukset yhteistyöstä 

 

Opettajilla oli sellainen tuntuma, että käytännön harjoittelua on työsuhteessa voitu kokeilla ja, että se 

tulee lisääntymään pikkuhiljaa, vaikka ”hoitotyö on koettu hierarkiseksi alaksi.” Yksi opettaja pohti 

sitä, että käytännön harjoittelu työsuhteessa voisi vakiintua, koska ”muillakin aloilla, kuten 

insinööreilläkin on.”  

 

 ”Eikö harjoittelu työsuhteessa tälle ammattiryhmälle käy tai tähän ammattiin käy tai 

 mitkä ne ammattitaitovaatimukset ovat, että miksi ne niin tärkeitä vaatimuksia on, että 

 kädestä pitäen pitää ohjata, vai onko se meidän opiskelija-aines että pitää ohjata 

 kädestä pitäen vai, onko tässä vähän tätä lääkäri-hoitaja ajatteluakin, näissä jutuissa, 

 että kyllä mä oon paljon tätä miettinyt.”  

 

Opettajat näkivät työelämälähtöisyyden kehittyvän työsuhteessa tapahtuvan opiskelun myötä. 

Yhteistyötä ja työelämälähtöisyyttä opiskelussa on tehty ja rakennettu työsuhteessa tapahtuvan 

harjoittelun sairaalan kanssa pitkään ja opettajat myös miettivät kehittämissuunnitelmia muihin 

sairaaloihin. Opettajat mainitsivat myös sen, kuinka tulisi lähteä ideoista, jotka auttaisivat opiskelijoita 

viihtymään työssä. Tämä olisi turvaamassa tulevaisuutta hoitohenkilöstön riittävyyttä ja 

ammattitaitoisuutta silmällä pitäen. 

 

 ”..mikä tässä on järkevää, niin minun mielestä se järkevyys pitää nostaa sieltä, että 

 me saadaan ammattitaitoisia hoitajia tulevaisuuteen.” 

 

Toisaalta opettajat näkivät, että myös työelämää palvelee käytännön harjoittelu, joka tapahtuu 

työsuhteessa, sillä ” tämän hetkinen tilanne on, että tarvitaan hoitajia.” Työelämä saa työntekijän 

opiskelijasta, joka tulee käytännön harjoitteluun työsuhteessa ja opettajat kertoivat hoitotyöntekijöiden 

olevan mielissään siitä, että ”saavat lisäkäsiä, lisäsilmiä ja lisäapua” käytännön hoitotyöhön.  
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 ”Kun me tähän ryhdyttiin, sehän on lähtenyt työelämän tarpeista.” 

 

 ”...he on ottanu just avosylin vastaan kun tietää tän valtakunnallisen hoitajapulan.” 

 

Opettajat mainitsivat työpaikkojen olleen aluksi hieman epäileväisiä siitä, että käytännön harjoittelua ei 

voisi tehdä työsuhteessa. Kun sitä sitten kokeiltiin, se hyväksyttiin ja käytäntö laajentui. Käytännön 

harjoittelussa, joka tapahtuu työsuhteessa, opettajien ja harjoittelupaikkojen välinen yhteistyö on 

avointa ja erilaista. Ohjaajat olivat muun muassa helpottuneita siitä, että opiskelijoita ei tarvinnut ohjata 

ja opettaa alusta alkaen ja tämänkin vuoksi yhteistyö oli sujuvaa. 

 

 ”... he on niinkun helpottuneita siitä että ettei tarvi A:sta aloittaa ja just yhteistyö senkin 

 takia sujuu hyvin että ohjaajat ei tunne olevansa niin kovilla kun ihan alusta saakka 

 opetettavien kanssa.” 

 

Opettajat mainitsivat myös, että yhteistyö oppilaitoksen ja käytännön harjoittelupaikan välillä 

työsuhteessa tapahtuvan harjoittelun suhteen ei ole vakiintunutta ja käytänteet ovat vielä kirjavia. 

Alussa yhteistyössä oppilaitoksen ja käytännön harjoittelun toimipisteiden välillä oli korkea kynnys. 

Työsuhteessa tapahtuvan harjoittelun vakiintuminen yhdeksi harjoittelumuodoksi terveydenhuollon 

toimipisteisiin onkin edennyt hitaasti.  

 

 ”Siellä mikä on Nightingalen aikaan ollu, niin sitä ei pois saada, hirveen hitaastihan 

 tää etenee ja hirveen hitaasti niinkun päästään johonkin tuloksiin, mutta tota nyt  musta 

 tuntuu että nyt viime syksynä oli selvästi näkyvissä et yhteistyössä ei oo mitään niinkun 

 sellasta korkeeta kynnystä kun oli sillon alkuun.” 

 

 

Opettajat kertoivat monesta eri näkökulmasta vastuuasioista, jotka liittyvät käytännön harjoitteluun 

työsuhteessa. Tällöin tulevat vastuukysymykset esiin eri tavoin, kun esimerkiksi mietitään, missä 

tilanteissa opiskelija, joka on myös työntekijä, voi olla yksin ja milloin hän opiskelijana voi 

työyhteisössä mistäkin asiasta vastata. Perehdyttämisessä joudutaan miettimään, ovatko tilanteet 

esimiehen ja työyhteisön vai oppilaitoksen vastuulla. Opettajat näkivät, että harjoittelupaikan 

työyhteisö ja esimies ovat jakson aikana vastuussa opiskelijan ohjaamisesta ja perehdyttämisestä 

Toisaalta opettajat miettivät, että heillä itsellään oli myös ”todella suuri vastuu” omista 



 38   

opiskelijoistaan, jotka olivat harjoittelemassa työsuhteessa ja ”kun ajattelee sairaanhoitajuutta 

ammattina.”  

 
 ”... voidaanko me ihan mennä, et jos se on meidän opiskelija niin et kyllä meidän 

 kuitenkin pitää ottaa siitä vastuu eikä vaan ajatella että työnantaja ottaa vastuun.” 

  

Opiskelijalla itsellään on vastuu omasta oppimisestaan samalla tavalla kuin tavallisessa harjoittelussa, 

on hän sitten opiskelijana tai työsuhteessa työssä ja opettaja antaa hänelle lisäksi tukea. 

  
”..samalla tavalla (opiskelija) kantaa vastuun siitä omasta oppimisestaan ja opettaja 

 antaa sen tuen siinä ihan samalla tavalla”. 

 

 

5.2 Opiskelijoiden kokemukset käytännön harjoittelun toteutumisesta työsuhteessa 

 
Yläkategoria Opiskelijoiden kokemukset käytännön harjoittelusta työsuhteessa muodostui kuudesta 

alakategoriasta. Näitä olivat harjoittelun järjestyminen, opiskelutavoitteet, ohjaus, opiskelijoiden 

oppiminen, arviointi ja yhteistyö (Kuvio 3). 

 
Ryhmitelty ilmaisu                   Alakategoria      Yläkategoria       
 
OPISKELIJALÄHTÖISET ENNAKKOEHDOT HARJOITTELULLE 
OPISKELIJA ITSE AKTIIVINEN JÄRJESTÄJÄNÄ           
OPPILAITOKSEN VAATIMUKSET  

 
TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN HARJOITTELUJAKSOLLE 

TAVOITTEISIIN PÄÄSEMINEN HARJOITTELUJAKSOLLA 

 
 
MYÖNTEISET KOKEMUKSET TYÖPAIKAN OHJAUKSESTA 

KIELTEISET KOKEMUKSET TYÖPAIKAN OHJAUKSESTA 

KOKEMUKSET OPETTAJAN OHJAUKSESTA 

 
AMMATILLINEN OPPIMINEN 

ASENNOITUMINEN OPPIMISEEN 

OPISKELIJA-TYÖNTEKIJÄ –ROOLIEN YHDISTÄMINEN 

OPPIMINEN TYÖSUHTEESSA 

 

ERILAISTEN ARVIOINTITAPOJEN KÄYTTÖ 

OPETTAJAN ROOLI ARVIOINNISSA 

 
 

TIEDONKULUN KEHITTÄMINEN 
OPISKELIJALÄHTÖISYYS YHTEISTYÖN KEHITTÄMISESSÄ 

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 

                  
              OHJAUS 

OPISKELUTAVOITTEET 

OPISKELIJAN 

OPPIMINEN 

HARJOITTELUN 

JÄRJESTYMINEN 

                
YHTEISTYÖ 

                 
ARVIOINTI 

 
OPISKELIJOIDEN 

KOKEMUKSET 

KÄYTÄNNÖN 
HARJOITTELUSTA 

TYÖSUHTEESSA 
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Opiskelijoiden kokemukset harjoittelun järjestymisestä 

 
 
Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat toivat esille opiskelijalähtöisiä ennakkoehtoja, joita harjoittelun 

suorittaminen työsuhteessa vaatii koskien opiskelijan taidollisia valmiuksia sekä opiskelijan 

persoonallisia ominaisuuksia. Nämä ennakkoehdot olivat opiskelijan aikaisempi koulutus, aikaisempi 

työkokemus sekä henkilökohtainen asennoituminen.  

 

Opiskelijat katsoivat, että on tärkeää omata aikaisempi hoitoalan koulutus. Kaikilla haastatelluilla oli 

perus- tai lähihoitajakoulutus.  

 

 ”... tää ei käy ihan kaikilta että pitää olla jonkinlainen tatsi siihen työhön että sä pystyt 

 yhdistää ne... että ei voi olla kokoajan sormi suussa mitä mä teen perushoitajana ja mitä 

 mä teen sairaanhoitajana.” 

 

Opiskelijat katsoivat, että aikaisempi työkokemus on erittäin tärkeää harjoittelujaksoa suoritettaessa 

työsuhteessa. Aikaisemman työkokemuksen kautta perushoidolliset asiat, osaston päiväjärjestyksen 

hahmottaminen sekä monet toimenpiteet ovat jo tuttuja, joten niiden opettelemiseen ei mene pitkää 

aikaa harjoittelun alkaessa. Tämä mahdollistaa sen, että opiskelijat pystyivät paremmin tarttumaan 

sairaanhoitajan työtehtäviin harjoittelun alusta asti.  

 

 ”Päällimmäisenä jäi se kokemus, että siihen ei kannata ryhtyä jos sulla ei ole pitkää  

 perushoidon kokemusta eli sun ei enää tarvitse panostaa siihen ja sen oppimiseen. Se oli 

 musta tärkein asia minkä huomasin.” 

 

Opiskelijat kertoivat, että he olivat itse järjestäneet harjoittelupaikat, joissa he suorittivat 

harjoittelujakson työsuhteessa. Opiskelijat olivat kysyneet osastohoitajilta, joiden osastolla he olivat 

perus- tai lähihoitajan työsuhteessa, mahdollisuutta suorittaa harjoittelujakso työsuhteessa. Opiskelijat 

eivät kokeneet paikan itsenäistä järjestämistä hankalaksi, mutta kertoivat sen vaativan oma-

aloitteisuutta sekä aktiivisuutta. Opiskelijat olivat myös saaneet hyväksilukuja tekemistään kesätöistä 

eli he olivat saaneet harjoitteluviikkoja opintoihinsa tehtyään kesäloman ajan sairaanhoitajan 

sijaisuutta. 
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 ”No mä meidän osastohoitajalle juttelin siitä että oltaisiin kiinnostuneita...niin hän jutteli 

 sitten osastohoitajalle siellä ja se järjesty.” 

 

 ”No omaa aktiivisuutta tarvitaan ja sillain että kyselee asiat valmiiks ja sopii koulun 

 kanssa asiat ja selvittää, että ei oo ollu kyllä mitään ongelmia tähän asti on menny ihan 

 kivuttomasti.” 

 

Oppilaitoksen vaatimuksena oli, että harjoittelupaikan hoitotyön luonne piti olla sen kaltainen, että se 

palveli opiskelijan oppimistarpeita. Myös opiskelijat olivat itse harjoittelupaikan suhteen harkitsevia: 

harjoittelupaikan hoitotyön luonne ei saanut olla liian vaativa. 

 

 ”Suosittelen semmosille aikuisopiskelijoille jos on kokemusta tältä alalta, jos paikka ja 

 kohde on sopiva semmoselle jaksolle...” 

 

 ”...mutta en tiedä pystyskö hektisissä paikoissa yhdistään... en varmaan ensiapuun 

 esimerkiksi olisi lähtenyt kuin opiskelijana.” 

 

Opiskelijat kertoivat oppilaitoksen vaatimuksista jotta harjoittelu työsuhteessa oli hyväksyttävää. 

Oppilaitos oli vaatinut nähdä tiettyjä dokumentteja, kuten työsopimuksen sekä allekirjoitetut tuntilistat 

ennen hyväksyntää. Opiskelijat sopivat harjoittelujakson suorittamisesta työsuhteessa opettajan kanssa. 

Opettajan kanssa he sopivat esimerkiksi oppimispäiväkirjan pidosta sekä erilaisista kirjallisista 

tehtävistä. 

 

 ”Alkuun oli aika vaikeuksia että sai tehdä sen eli siinä opettajan kanssa keskustelua 

 paljon siitä.” 

 

 ”Mä tein myös ihan päiväkirjaa niistä asioista, että opettaja näki ettei tehdä vaan 

 perushoitajan työtä vaan myös muuta.” 

 

 

Opiskelijoiden kokemukset opiskelutavoitteista  

 

Opiskelijoiden tavoitteiden asettaminen työsuhteessa tapahtuvalle harjoittelujaksolle vaihteli. Joillakin 

opiskelijoilla ei ollut kirjallisia opiskelutavoitteita jaksolle, toisilla taas oli sekä koulun asettamat että 

itse laaditut, harjoittelupaikkaan sopivat tavoitteet. Ne opiskelijat, joilla ei tavoitteita harjoittelujaksolle 

ollut, kertoivat että oppilaitos ei niitä vaatinut. Hyväksiluetuilla jaksoilla ei tavoitteita yleisesti ollut.  
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 ”Ei, vaan se oli ihan siinä. Kunhan oli osoittaa että oli se kolmisen kuukautta toiminut 

 sairaanhoitajan sijaisena niin sen sai sillä tavalla.” (Opiskelijan ei tarvinnut tehdä 
 tavoitteita hyväksiluetulle jaksolle). 
  

 ”Kyllä joo ihan samalla lailla...” (opiskelija teki tavoitteet jaksolle). 
 

Opiskelijat kokivat päässeensä asettamiinsa tavoitteisiin. Myös ne opiskelijat, joilla kirjallisia 

tavoitteita ei ollut, kertoivat päässeensä tavoitteisiin koskien sairaanhoitajana tehtävissä toimimista 

sekä uuden oppimista. Opiskelijat kertoivat, että tavoitteisiin pääseminen oli kiinni opiskelijan omasta 

aktiivisuudesta ja tavoitteiden mukaisiin oppimistilanteisiin hakeutumisesta. Hankaloittavana asiana 

tavoitteisiin pääsemiselle opiskelijat kokivat olleen työsuhteen: työsuhteessa ollessa on vaikeampaa 

päästä tavoitteiden mukaisiin oppimistilanteisiin, koska on sidottu osaston muuhun työhön.  

 

 ”...pyrin tietenkin aina sit olemaan jos oli tipanlaittoo tai muuta sellasta työtä mikä 

 kuuluu vaan sairaanhoitajalle... eli joko itse tekemässä sen tai mukana tilanteessa.” 

 

 ”...kun näin kun oli työssä niin eihän mulla ollut mahdollisuutta esimerkiksi lähtee 

 potilaan mukana katsomaan jotain tutkimuksia.” 

 

 
Opiskelijoiden kokemukset ohjauksesta  
 

Opiskelijoiden kokemukset saamastaan ohjauksesta olivat pääsääntöisesti hyviä. Opiskelijat kokivat 

yleisesti ottaen saaneensa harjoittelupaikassa hyvää ohjausta, joka huomioi heidän oppimistarpeensa. 

Opiskelijat kertoivat saaneensa koko työyhteisöltä kollegiaalista ohjausta sekä tukea.  Opiskelijat olivat 

myös kokeneet, että heitä pidettiin tasavertaisena työyhteisön jäsenenä. 

 

 ”Mulla oli kyllä kauheen ihanat ne ohjaajat, et ne kerto kauheen mielellään mutta oli 

 niin kiireisiä vuoroja että ei ehtinyt eikä jaksanut ottaa selvää.” 

 

Kaikilla opiskelijoilla ei ollut nimettyä ohjaajaa harjoittelujaksolle. Ohjaajat myös vaihtuivat 

vapaapäivien sekä lomien vuoksi. Opiskelijoiden kohtelu tasavertaisena työyhteisön jäsenenä, koettiin 

myös kielteisenä asiana: opiskelija teki työtä rinnalla ja kaikissa tilanteissa he eivät saaneet 

tarvitsemaansa ohjausta. Tällaisia tilanteita oli opiskelijoiden mukaan syntynyt kiireestä sekä 

henkilökuntapulasta johtuen. 
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 ”Meiltä ei koulu vaatinut että tarvis olla kukaan nimetty ohjaaja tai tällänen 

 vastaava. Ihan tasapuolisesti sain kaikilta kollegoilta ohjausta jos tuli sellaisia 

 tilanteita että tarvin ohjausta.” 

 

Jotkut opiskelijat kokivat ohjauksen olevan erilaista harjoittelujaksoa työsuhteessa suoritettaessa 

verrattuna vain opiskelijana suoritettuihin harjoittelujaksoihin. Ohjauksen saaminen riippui opiskelijan 

omasta aktiivisuudesta ja tiedonhalusta. Jotkut opiskelijat kokivat tämän olleen ajoittain henkisesti 

raskasta ja stressaavaa. 

  

 ”Kyllä mä jouduin siinä panostaan enemmän kuin jos mä olisin ollut opiskelija ja 

 saanut kokoajan sitä ohjausta” 

 

 ”Ja pitää olla itse kauheen aktiivinen jos tulee asioita et sä haluat oppia tietää niin 

 sun pitää ite kysellä koska ne ihmiset on siellä töissä, ei ne ota sua huomioon kun sä et 

 ole opiskelijan roolissa vaan sä teet työtä rinnalla siinä..” 
 

Opettajalta saatu ohjaus harjoittelujakson aikana vaihteli. Kaikkia opiskelijoita ei opettaja ollut käynyt 

tapaamassa harjoittelujakson aikana. Ohjaus oli tapahtunut puhelimitse sekä sähköpostitse. Suurin osa 

opiskelijoista oli tyytyväisiä opettajalta saamansa tuen määrään.  

 

 ”Meillä käy täällä kyllä opettaja ja käy kyllä nytkin vaikka ei heidän ole pakko tulla 

 koska se kilometriraja ylittyy mutta on tullu joka harjoittelujaksolla  käymään.” 

 

 ”Ollaan oltu puhelimella yhteydessä ja sitten sähköpostia on tullu jos on jotain apuja 

 tarvinu niin sieltä on aina vastauksia tullu.” 

 

 

Opiskelijoiden kokemukset opiskelijoiden oppimisesta  

 

Opiskelijoilla oli monenlaisia kokemuksia omasta oppimisestaan. Pääosin opiskelijoilla oli positiivisia 

kokemuksia oppimisesta harjoittelujaksoilla, jotka he olivat suorittaneet työsuhteessa. Yksi opiskelija, 

joka oli suorittanut harjoittelujakson tutussa hoitoympäristössä, koki tutun ympäristön rajoittaneen 

hänen ammatillista kasvuaan. Toinen vastaavassa tilanteessa ollut opiskelija koki tutun työympäristön 

vahvuudeksi, joka oli auttanut uuden oppimisessa.  
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”Ehkä taas palkattomista harjotteluista saa vähän enemmän irti, suurin osa niistä on 

 kuitenkin erikoissairaanhoidoissa ja sillä väkisinkin tulee uutta ja oppii... en mä nyt niin 

 hirveesti uutta tältä palkalliselta harjoittelulta saanut.” 

 

Opiskelijat kokivat ammatillisesti kasvaneensa vastuun ottoon. Opiskelijat olivat kokeneet, että heidän 

osaamiseensa luotettiin työympäristössä ja tämä oli kasvattanut ammatillista itsetuntoa. Yleisesti 

opiskelijat kokivat oppineensa uutta sairaanhoitajan toimenkuvan toteuttamisen kautta työtä tekemällä. 

 

 ”Kyllä se lisäsi kivasti ammatillisuutta ja just itsetuntoa ja luottamusta itseensä ja omaan 

 harkintakykyynsä ja päätöksii et ne ei ole niin hankalia.. .ja just kolleegoiden luottamus 

 jamuu vastaava auttoi siinä ammatillisuuden kasvussa.” 

 

Opiskelijat kokivat, että harjoittelu työsuhteessa vaatii taidollisten ominaisuuksien lisäksi myös 

opiskelijan aktiivista, kiinnostunutta ja positiivista asennetta uuden oppimiseen.  

 

 ”Kyllä siinä pitää ite aktiivinen olla jos sä lähdet sille linjalle että oot sekä opiskelija että 

 työntekijä.” 

 

Jotkut opiskelijat kokivat työsuhteessa suoritetut harjoittelujaksot raskaammiksi kuin vain opiskelijana 

suoritetut. Syyksi tähän opiskelijat nimesivät erityisesti vastuun, jonka työsuhde harjoitteluun toi.  

Toisaalta työsuhde vaikutti myös positiivisesti sekä oppimiseen että opiskelijan jaksamiseen. 

Opiskelijat kokivat panostaneensa jaksoon enemmän kuin vain opiskelijan roolissa harjoittelujaksoja 

suorittaessaan. Työsuhde vaikutti positiivisesti opiskelijan taloudelliseen tilanteeseen ja palkkatyön 

tekeminen harjoittelujakson rinnalla ei ollut välttämätöntä.  

 

 ”Täytyy skarpata ihan eri tavalla.” 

 

 ”Kyllä sillai käy vähän sataviiskymmentä prosenttisesti täällä (harjoittelussa). Kyl sen 

 huomaa että aika uupunu on että tota.” 

 

 ”Mun mielestä se todellakin kannustaa yrittään enemmän koska ei oo enää  kuitenkaan 

 semmonen porkkana se palkaton opiskelu koska tota tätä samaa alaa opiskelen, missä 

 työskentelen. Että se korvaus minkä saa plus opiskelijaraha  ei se oo kuitenkaan 

 semmonen kun on tottunu elämään sen tiettyjen tulojen myötä ja muuta.” 

 

Opiskelijat kokivat opiskelijan roolin yhdistämisen työntekijän rooliin helpoksi sekä motivoivaksi. 

Roolien yhdistämistä helpottavaksi tekijäksi opiskelijat nimesivät hoitoalan aikaisemman 
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työkokemuksen. Tämän työkokemuksen kautta opiskelija tunsi roolinsa työntekijänä sekä omasi 

perushoidollista osaamista, joten sairaanhoitajan tehtävien lisääminen oman työkokemuksen päälle oli 

helppoa. Opiskelijat olivat hoitaneet potilaita itsenäisesti. He olivat tehneet potilaille hoitotoimenpiteitä 

ohjaajan tarkkaillessa vieressä.  Harjoittelujakson kuluessa he kokivat toimineensa yhä itsenäisemmin 

sairaanhoitajana. 

 

 ”...että ei voi olla kokoajan sormi suussa mitä mä teen perushoitajana ja mitä mä teen 

 sairaanhoitajana.” 

 

 ”Eikä sitä niin sillälailla pelkää kun meet ihan oudolle osastolle kun sä tiedät että se työ 

 on kuitenkin sitä samaa, et sitten siihen tulee vaan sitä tietoo lisää ja kokemusta lisää 

 siihen siihen oman tietopohjan päälle.” 

 

 ”Mun mielestä kun on sitä työkokemusta niin se oli aika motivoiva kokemus, että sä olit 

 sekä työssä että teit opiskelijan roolia. Mutta pitää olla oikeesti kokemusta että pystyt ne 

 yhdistää..pitää olla perushoidosta kokemusta.” 

 

Opiskelijat pohtivat, että roolien yhdistämisessä oli myös harjoittelupaikan hoitotyön luonteella 

merkitystä. Akuutin hoitotyön yksiköissä roolien yhdistäminen sekä oppiminen saattaisi olla 

vaikeampaa, ja opiskelijan oppiminen enemmän ohjaajan vastuulla. Opiskelijoita mietityttivät 

vastuuasiat kiireisissä paikoissa missä, opiskelijan pitäisi tehdä nopeita päätöksiä. Tämä vaatisi 

tietotaitoa, jota opiskelijalla ei välttämättä olisi.  

 

 ”Noissa ensiavuissa ja tehoilla sulla pitää olla hirveesti tietoa kuinka toimia tietyissä 

 tilanteissa..vuodeosastoilla mun mielestä toimii, työtahti on erilainen ja hätäsiä päätöksiä 

 ei tarvi tehdä naps vaan.” 

 

Osalla opiskelijoista oli oppilaitoksen antamia tehtäviä harjoittelujaksolle, joiden he katsoivat olevan 

oppimistaan syventävää. Tehtävien laatu vaihteli oppimispäiväkirjan pidosta oman potilaan hoitopolun 

kirjaamiseen. Opiskelijat katsoivat, että tehtävät syvensivät heidän oppimistaan ja ne olivat myös 

osoituksena harjoittelua ohjaavalle opettajalle opiskelijan oppimisesta.  

 

 ”Siitä joutu tosiaan tekemään kirjallisen pohdinnan kuinka se suju, että miten se suju ja 

 sainko mä kaiken siitä irti.” 
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Opiskelijoiden kokemukset arvioinnista  

 

Suurimalla osalla opiskelijoista työsuhteessa tapahtuvan harjoittelujakson arviointi oli tapahtunut 

samalla tavalla kuin harjoittelujaksoilla, jotka eivät tapahdu työsuhteessa. Opiskelijat olivat itse 

arvioineet työskentelyään. Harjoittelun lopuksi oli ollut arviointitilaisuus, jossa oli ollut paikalla 

opiskelija, ohjaaja sekä opettaja. Arviointia antanut henkilö ei aina ollut opiskelijan nimetty ohjaaja, 

vaan viimeksi ohjausta antanut henkilö. Kaikilla opiskelijoilla ei erillistä loppuarviointitilaisuutta ollut. 

Nämä opiskelijat eivät myöskään itse olleet arvioineet omaa työskentelyään. Opiskelijat kokivat 

saaneensa jakson aikana heidän oppimistaan tukevaa palautetta. Opiskelijat olivat myös antaneet 

palautetta harjoittelupaikassaan. 

 

 ”Ja arvioinnit on ollu ihan asialliset ja käytös on ollu ihan koulun ohjeiden mukaisesti, 

 sekä kirjallisesti että suullisesti ja ihan positiivista palautetta.” 

 

 ”Kyllä joo ja oli siinä joku joka oli viimeiseks ohjannut joka anto arviointia...” 

 

Ohjaavalla opettajalla oli monta roolia arvioinneissa. Toiset opiskelijat kertoivat, että ohjaavan 

opettajan kanssa oli käyty yhteenvetokeskustelu harjoittelujakson päättymisen jälkeen. Näissä 

keskusteluissa opiskelija ja opettaja olivat yhdessä arvioineet harjoittelujakson onnistumista.  

 

 

Opiskelijoiden kokemukset yhteistyöstä 

 

Opiskelijat kokivat yhteistyönsä opettajan ja oppilaitoksen kanssa yleensä toimineen hyvin.  

Ongelmana oli ajoittain huono tiedonkulku oppilaitoksen ja harjoittelupaikan välillä. Jotkut opiskelijat 

kokivat joutuneensa ottamaan vastuuta tiedonkulun onnistumisesta. 

 

 ”Joskus nyt hivenen takkuaa se tiedonkulku ja papereitten käsittely siellä, että harjottelu 

 alkaa sitten maanantaina ja torstaina kysyy, että onhan ne paperit siellä valmiina ja 

 välillä tulee semmosia huudahduksia että iik, mutta tota kyl ne on ollu aina valmiina kun 

 on sitten vaan ite pitäny siitä huolen että.” 

 

Opiskelijat kehittäisivät nykyisiä harjoittelukäytäntöjä opiskelijalähtöisemmiksi. Tämä tarkoittaisi 

heidän mukaansa henkilökohtaisten opintosuunnitelmien tekoa, jossa huomioitaisiin opiskelijan valmiit 
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tiedot ja taidot. Opiskelijat kokivat turhauttavaksi harjoitella perushoidollisia asioita omatessaan 

työkokemusta perus- tai lähihoitajana. Opiskelijat pohtivat, että käytäntöjen kehittämisen tulisi tapahtua 

yhteistyössä oppilaitoksen ja opiskelijoiden välillä. Näin myös opiskelijan mielipide huomioitaisiin 

kehittämisprosessissa. 

 

 ”Varsinkin niinkun lähtee jatkamaan ammattia, lukee eteenpäin että…turhaa lähtee 

 jotakin perushoidollisia asioita opettaa jollekin henkilölle joka on vuosia tehny 

 perushoitoo...” 

 

 ”Kyllä se on motivoivampaa kun pystytään järjestämään sellanen koulutus että otetaan 

 yksilölliset asiat huomioon, ei veny toi opiskelu niin hirveesti, aikuiselle merkkaa ainakin 

 ihan hirveesti.” 

 

Opiskelijat pohtivat positiivisia vaikutuksia, joita yhteistyön kehittäminen oppilaitoksen ja työnantajien 

välillä toisi. Opiskelijoiden mielestä tiiviimpi yhteistyö ja harjoittelukäytäntöjen kehittäminen 

työsuhde-pohjaisiksi olisi opiskeluun kannustavaa.  

 

 ”Mä oon ihan varma että se kannustas enemmän itsensä kehittämiseen ja kouluttamiseen 

 jos olis tämmönen mahdollisuus.” 

 

”No semmonen ajatus että kehittää sitä koulun ja työnantajien välistä suhdetta että tehtäs 

tämä helpommaksi ja mahdollistettas se. Jos nyt oikeen lasketaan niin se on työnantajan 

etu: sul pysyy työpaikalla ammattitaitonen ihminen joka on halukas itseensä kehittämään 

ja kouluttamaan. Sillon se tietotaito hyvässä lykyssä vielä pysyykin siellä työpaikalla. 

Plus että koulu saa vielä mahdollisuuden tässä toimia sillain että sellaiselle opiskelijalle 

on mahdollista saada harjoittelupaikka kun siellä ei ole nämä jo työssä olleet.” 
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5.3 Ohjaajien kokemukset käytännön harjoittelun toteutumisesta työsuhteessa 

 
Yläkategoria Ohjaajien kokemukset käytännön harjoittelusta työsuhteessa muodostui kuudesta 

alakategoriasta. Näitä olivat harjoittelun järjestyminen, opiskelutavoitteet, ohjaus, opiskelijoiden 

oppiminen, arviointi ja yhteistyö (Kuvio 4). 

 
 
Ryhmitelty ilmaisu  Alakategoria                         Yläkategoria       
 
ENNAKKOTIETOJEN PUUTE ONGELMALLISTA 
TYÖELÄMÄLÄHTÖISET ENNAKKOEHDOT HARJOITTELULLE 

    
 

           

 

TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN HARJOITTELUJAKSOLLE 

TAVOITTEISIIN PÄÄSEMINEN HARJOITTELUJAKSOLLA  

 
 

 
MYÖNTEISET KOKEMUKSET OHJAAMISESTA 

KIELTEISET KOKEMUKSET OHJAAMISESTA 

 
 

AMMATILLINEN OPPIMINEN 

ASENNOITUMINEN OPPIMISEEN 

OHJAAJIEN KOKEMUKSET OPPIMISESTA 

 

 

ERILAISTEN ARVIOINTITAPOJEN KÄYTTÖ 

OPETTAJAN ROOLI ARVIOINNISSA 

 

 

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 

OPPILAITOKSEN ROOLIN SELKEYTTÄMINEN 

OPETTAJAN ROOLIN SELKEYTTÄMINEN 

       
   

 
 
Ohjaajien kokemukset harjoittelun järjestymisestä 

 

Ohjaajilla ei ollut oppilaitoksesta saatua etukäteistietoa opiskelijasta ennen jakson alkua. Ohjaajat 

olivat suostuneet ohjaussuhteeseen joko osastohoitajan tai opiskelijan itsensä pyytämänä. Ohjaajat 

kokivat, että työsuhteessa suoritettava harjoittelujakso aiheutti ristiriitaisia tunteita ennen jakson alkua. 

Epätietoisuutta ja epävirallisuuden tunnetta lisäsi informaation puuttuminen opiskelijasta.  

 

                  
             OHJAUS 

           
OPISKELUTAVOITTEET 

OPISKELIJOIDEN                           

OPPIMINEN 

HARJOITTELUN 

JÄRJESTYMINEN 

                

         YHTEISTYÖ 

         
            ARVIOINTI 

OHJAAJIEN 
KOKEMUKSET 
KÄYTÄNNÖN 
HARJOITTE-
LUSTA 
TYÖSUHTEESSA 
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 ”Jonkin verran varmasti asetti ennakkoajatuksia kun tiesi että on sellainen opiskelija 

 joka tulee töihin.” 

 

 ”Opiskelija kysyi voinko olla ohjaajansa ja lupauduin. Ei osannut ajatella mitä pitää 

 sisällään... hyvin epävirallista oli siis kaikki.” 

 

Ohjaajat kokivat, että tärkeä asia harjoittelun onnistumiselle työsuhteessa oli opiskelijan aikaisempi 

koulutus ja työkokemus. Kaikkien ohjaajien ohjaamat opiskelijat olivat joko lähi- tai perushoitajia. 

Ohjaajien mukaan opiskelijan aikaisempi työkokemus auttoi harjoittelun onnistumista sekä 

yksinkertaisti ohjausta. Opiskelija laskettiin työsuhteen myötä työvuorojen vahvuuteen, joten ilman 

aikaisempaa työkokemusta ohjaajien olisi pitänyt aloittaa ohjaus perushoidollisilla sekä yleisesti 

osastolla toimimiseen liittyvillä asioilla. Ohjaajat kokivat, että tähän ei olisi ollut riittävästi aikaa.  

 

 ”On erilaista ohjata kun toisella on jo alan tutkinto taustalla... ei tarvi kaikkea niin 

 perusteellisena käydä.” 

 

 ”Jos on kokemusta alalta niin se helpottaa sitä, mitkä on tärkeitä ja mitkä ei.” 

 

 ”Tää meni ehkä luonnekkaammin siinä mielessä että toinen kuitenkin haltsaa jo aika 

 suuren osa-alueen.” 

 

Opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja asennoituminen vaikuttivat harjoittelun onnistumiseen. 

Ohjaajien mielestä harjoittelujakson suorittaminen työsuhteessa vaatii opiskelijalta tiettyjä 

ominaisuuksia, kuten ammatillista valmiutta sekä aktiivista asennetta.  

 

 ”Kyllä persoona vaikuttaa hirveesti tähän. Hän oli kypsä ja ammatillisesti valmis, mikä 

 olikin se avainsana kun häntä arvioin siinä lopussa. Ja työryhmän jäseneksi tuli hyvin.” 

 

 

Ohjaajien kokemukset opiskelutavoitteista 
 
 
Ohjaajilla oli monenlaisia kokemuksia opiskelijan tavoitteista. Jotkut ohjaajat olivat saaneet 

oppilaitoksen määrittelemät tavoitteet jaksolle. Toiset ohjaajat eivät saaneet oppilaitoksesta jakson 

kirjallisia tavoitteita. Ohjaajat kertoivat opiskelijan laatineen omat, harjoittelupaikkaan sopivat 
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tavoitteet. Ohjaajilla oli myös kokemus siitä, että opiskelija ei laatinut ollenkaan tavoitteita 

harjoittelujaksolle, koska oppilaitos ei sitä vaatinut. Ohjaaja koki tämän hämmentäväksi. 

 

”Olihan hällä ne omat henkilökohtaiset tavoitteet mutta tämmösiä kauhean virallisia ei 

 ollut, ei siis ollut kauhean paljon papereita minkä kanssa ois pelattu.” 

 

Ohjaajien kokemukset opiskelijan harjoittelujakson tavoitteiden saavuttamisesta vaihtelivat. Toisilla 

ohjaajilla kokemukset olivat positiivisia, jolloin opiskelija oli saavuttanut tavoitteensa jakson aikana.  

 

Ohjaajilla oli myös kokemus, ettei tavoitteiden saavuttaminen jakson aikana ollut täysin onnistunutta. 

Syyksi tähän nimettiin roolin hahmottamisen vaikeus. Osaston kiireen vuoksi opiskelijan oppiminen oli 

jäänyt kapeammaksi, sillä opiskelija laskettiin miehitykseen.  

 

 ”Varmaan just eniten se että on vaikea erottaa roolia... eli jos hän olisi ollut vaan 

 opiskelija olisin voinut keskittyä häneen ja hän ei olisi ollut vahvuudessa ollenkaan... se 

 yhteisen ajan puute.” 

 

 

Ohjaajien kokemukset ohjauksesta  

 

Ohjaajilla oli hyvin monenlaisia kokemuksia antamastaan ohjauksesta. Ohjauksen koettiin olleen 

kollegiaalista, kuin uuden työntekijän perehdyttämistä. Opiskelija otettiin harjoittelujakson alusta asti 

työyhteisön jäseneksi, ja koko työyhteisö ohjasi opiskelijaa. Ohjaajan kanssa käytiin 

ohjauskeskusteluja, joiden perusteella ohjaaja pystyi seuraamaan opiskelijan oppimista.  

 

 ”Sen huomasin koko ajan siinä meidän suhteessa että mä pidin sitä ihmistä niinku 

 enempi kollegana, eli se suhde oli tasavertaismpi kuin  normaali opiskelija-ohjaaja –

 suhde.” 

 

Osalle ohjaajista opiskelija oli tuttu kollegana jo ennen harjoittelun alkua ja ohjaajat pohtivat  

opiskelijan tuttuuden olleen positiivinen asia: ohjaaja tunsi opiskelijan työskentelytavat sekä 

osaamistason ennen jakson alkua. Näin ohjausta pystyi syventämään nopeammin. 
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 ”...mutta se että tietää toisen tavat ja tyylit ja että ehkä se oli avoimempi se tietyllä 

 tavalla se että pysty sanoon, että mun mielestä ei kannata välttämättä tehdä tolleen ja 

 et enemmän semmosta kokemuksen jakamista .” 

 

Toiset ohjaajat puolestaan kokivat häiritsevänä ohjauksen kannalta, jos opiskelija ja ohjaaja olivat 

ennestään tuttuja työtovereita. 

 

 ”Me tunnettiin jo aikasemmin ja oltiin oltu työkavereita aikaisemmin, mikä ei 

 välttämättä tietyllä tavalla ole kauhean otollinen opiskelija ohjaajasuhteelle..” 
 

Toiset ohjaajat taas kokivat ohjauksen olleen ajoittain vaikeaa, koska opiskelija oli laskettu osaston 

henkilökuntavahvuuteen. Ohjaajan mielestä ohjaukseen ei tällöin ollut riittävästi aikaa ja ohjaus jäi 

ohueksi. Ohjaajat kokivat, että he joutuivat priorisoimaan osaston tilanteen ennen ohjaustilannetta.  

 

 ”Ohjaaminen jää siinä kohtaa aika pinnalliseksi joissain tilanteissa eli se saattaa olla 

 ihan niinku tälläsiä heittoja että jostain asiasta että näin tehdään sitten ja näin tehdään 

 sitten mutta sen syvemmälle ei ehdi menemään siihen ja se on kyllä  ehdottomasti huono 

 puoli.” 

 

 ”Jos olet vain opiskelijan roolissa pystyt keskittymään ohjaajanakin siihen opiskelijaan ja 

 huomioimaan eri tavalla ja se on vähän virallisempaa kun on tavoitteet paperilla ja 

 käydään arviointeja... ja sitä opiskelijan edistymistä pystyy tarkemmin seuraamaan kun 

 se kulkee siinä vierellä koko ajan ja kuinka toiminta kehittyy.” 

 

Toiset ohjaajat kokivat työsuhteessa olevan opiskelijan ohjaamisen stressaavaksi ja hajanaiseksi. Nämä 

ohjaajat eivät olleet tyytyväisiä antamansa ohjauksen laatuun. He kokivat, ettei heille oltu annettu 

tarpeeksi aikaa opiskelijan ohjaamiseen. Stressiä lisäsi tietoisuus siitä, että he olivat osaltaan vastuussa 

opiskelijan oppimisesta, mutta ohjaustilanteisiin ei ollut mahdollisuutta.  

  

 ”Kyllä ainakin itse koen stressaavammaksi kuin opiskelijan ohjaamisen jolla ei ole 

 muita rooleja osastolla että se varmaan eniten tulee sellainen hajanaisuus ja 

 turhautuminen kun pysty parempaan ohjaukseen näillä resursseilla... ja kun 

 periaatteessa vastuu on mun harteilla toisen oppimisesta.” 
 
 
 
 



 51   

Ohjaajien kokemukset opiskelijoiden oppimisesta 

 

Ohjaajien kokemukset opiskelijoiden oppimisesta harjoittelujaksoilla vaihtelivat. Opiskelija koettiin 

työryhmän jäseneksi ja hänelle annettiin harjoittelujakson alusta saakka vastuuta opiskelijan taitotason 

mukaisesti. Opiskelijan koettiin olleen ammatillisesti valmiin oloinen aikaisemmasta 

työkokemuksestaan johtuen. Ohjaajan mukaan ajoittain unohtui opiskelijan rooli opiskelijana: tällöin 

hän oli kollega joka teki työtä rinnalla.  

 

 ”Kyllä hänet otettiin valmiimpana siihen työyhteisöön kun hän tuli siihen ihan tekemään 

 palkkatyötä.” 

 

Työsuhde antoi opiskelijan oppimiseen tietyn sävyn: opiskelija oli myös vastuussa siitä, että päivän 

työt osastolla tuli tehtyä. Toiset ohjaajat kokivat vaikeana hahmottaa opiskelijan roolia sekä 

opiskelijana että työntekijänä. Osaston henkilökuntaresurssiin laskeminen vaikeutti ohjaajan 

hahmotusta opiskelijan oppimisesta. Kaikkien ohjaajien mielestä opiskelija, suorittaessaan 

harjoittelujaksoa työsuhteessa, otti jakson alusta asti enemmän vastuuta sekä omasta oppimisestaan että 

yleisesti työn tekemisestä osastolla.  

 

 ”Selkeä ero on... opiskelija-opiskelija luottaa siihen että ohjaaja vie eteenpäin 

 harjoittelua, että ei tarvi ottaa sillain paineita ainakaan ensalkuun... Jos on opiskelijana 

 työpaikassaan niin kyllä siinä on selkeästi sellasta vastuunottoa ...” 

 

 ”Isoin ongelma on se, että on vaikea erottaa sitä roolia että milloin olet se opiskelija 

 milloin se perushoitaja varsinkin jos on vahvuudessa eli ei ole laitettu mitään omaa aikaa 

 sille opiskelulle ja harjoittelulle niin on tosiaan vaikea sitä siinä sitten erottaa ja on kiire 

 niin ei ole aikaa heittäytyä siihen opiskelijan rooliin kun pitää hoitaa ne osaston työt.” 

 

Ohjaajien mielestä opiskelijat saivat työsuhteessa harjoitellessaan enemmän kokemusta sekä näkemystä 

sairaanhoitajana työskentelyyn. Opiskelijan ammatillinen kasvu erityisesti vastuun ottamisen kautta oli 

ohjaajien mielestä selkeää.  Aikaisemmasta työkokemuksesta johtuen opiskelijan oppiminen lähti 

sairaanhoitajan työtehtävien toteuttamisesta lähes harjoittelujakson alusta saakka.  

 

 ”Opiskelijana voit aina kysyä ja vähän verhoitua sen taakse että en tiedä kun olen vain 

 opiskelija eikä tarvitse puuttua kun olen vain opiskelija... hänen tietekin työssäolevana 

 piti puuttua moneen asiaan ja ottaa sitä vastuuta.” 
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Ohjaajien kokemukset arvioinnista 
 

Ohjaajat käyttivät monia arviointitapoja. Kaikki ohjaajat eivät antaneet opiskelijasta loppuarviointia, 

koska oppilaitos ei sitä vaatinut. Ohjaaja ei siis antanut opiskelijalle kirjallista arviointia, eikä 

varsinaista arviointitilaisuutta ollut jakson lopussa. Toiset ohjaajat antoivat opiskelijalle kirjallisen 

loppuarvioinnin, mutta arviointitilaisuus toteutettiin ilman opettajan läsnäoloa. Tämä koettiin 

negatiivisena asiana, joka herätti hämmennystä. Ohjaajat kokivat keskeneräisyyttä arviointitilanteen 

puuttuessa. Näissä ohjaussuhteissa ohjaaja kävi jakson lopussa opiskelijan kanssa keskustelua jakson 

onnistumisesta.  

 

 ”Kyllä me sillain käytiin keskustelua kautta linjan että miltä nyt tuntuu, mutta ei meillä 

 siis ollut mitään loppuarviointia.. .eli keskenämme keskusteltiin mitkä on ne fiilikset.” 

 

 ”Lopussa oli ihan tällaista suullista arviointia taikka oikeestaan ei nyt voi sanoo, että 

 millään tavalla oliko edes arviointia vaan rakentavaa keskustelua, mitä siellä jaksolla on 

 tullu ja enemmänkin ehkä tän tyyppistä. Ei ollu mitään kirjallista arviota.” 

 

 ”Lähinnä sellasen kollegiaalisen oloista keskustelua eikä niinkään ohjauksellista.” 

 

Ohjaajat kokivat antaneensa opiskelijalle jatkuvaa palautetta jakson ajan. Toiset ohjaajat olivat saaneet 

myös opiskelijalta palautetta ohjauksestaan, mikä koettiin positiivisena. Ohjaajilla ei ollut kokemusta 

opettajan läsnäolosta tai roolista harjoittelujakson arvioinnissa. Toiset ohjaajat kokivat opettajan sekä 

yhteisen arviointitilaisuuden puuttumisen negatiivisena asiana. Oli myös vastakkaisia kokemuksia: 

ohjaajan mielestä yhteinen keskustelutilaisuus opiskelijan kanssa oli ollut riittävä. Opiskelijan jakso oli 

ollut kokonaisuutena kiitettävä, joten tästä johtuen opettajan puuttumisella ei ollut merkitystä.  

 

 ”Jos on niin sanottu tavallinen opiskelija niin silloin sen opettajan kanssa oleminen on 

 erilaista ja sitä niinku kaipaa enemmän sitä kontaktia sieltä päin ja ehkä enemmän antaa 

 myös itse sinnepäin kuin tällaisen palkkatyössä olevan kanssa.” 

 

 

Ohjaajien kokemukset yhteistyöstä 

 

Ohjaajien kokemusten mukaan yhteistyön tiivistäminen oppilaitoksen ja työyhteisön sekä 

harjoittelujaksojen opettajan ja ohjaajan välillä olisi tärkeää. Tämä korostuu opiskelijan suorittaessa 
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harjoittelujaksoaan työsuhteessa, koska ohjaajat tarvitsisivat enemmän ohjeistusta sekä tukea 

ohjaukseen.  

 

 ”Hyvin vähäinen, josko oli ollenkaan (yhteistyö oppilaitoksen kanssa). Että tääkin oli 

 mun mielestä, mä en tiedä sitten onks tapana näin, että aikuisopiskelijat saa tehdä tota 

 suht omatoimisia ratkaisuja.” 
 

Ohjaajien kokemusten mukaan opettajan rooli harjoittelujaksolla vaihteli. Kukaan ohjaajista ei ollut 

tavannut opettajaa harjoittelujakson aikana. Opettaja ei ollut myöskään puhelin- tai 

sähköpostiyhteydessä ohjaajaan. Ohjaajat eivät myöskään olleet tietoisia siitä, kuinka opettaja oli 

ohjannut opiskelijaa jakson aikana. Ohjaajat kokivat opettajan roolin puuttumisen negatiivisena asiana, 

mikä lisäsi vastuuta sekä painetta ohjaukseen. 

 

 ”Kai kuitenkin jotain kontaktia pitäisi olla, ainakin jälkeenpäin… En miellelläni enää 

 tälläseen ryhdy, liikaa ekstraa mietittävänä... joutuu hahmottamaan koko prosessin.” 

 

Ohjaajat kokivat, että opiskelijan harjoittelujen suorittaminen kesän aikana ei ollut ohjaajan kannalta 

onnistunutta. Kesällä henkilökuntaa on vähemmän kesälomista johtuen, joten työtahti on kiireinen ja 

ohjauksen laatu kärsii. 

 

 ”Ei se kiire kuitenkaan katoa vaan on ympäri vuoden... Kesällä muutenkin ohjaus alkaa 

 olemaan liikaa.. .eli jos tälläsiä jatkossa niin olisi johonkin muuhun vuodenaikaan kun 

 kesällä, miehitys on kuitenkin ihan erilainen kesällä kuin talvella.” 
 

Oppilaitoksen sekä opettajan roolin selkeyttäminen harjoittelujaksoille olisi ohjaajien mukaan tärkeätä. 

Oppilaitoksen antama informaatio ennen jakson alkua ei tavoittanut ohjaajaa, mikä koettiin puutteena. 

Ohjaajat kokivat joutuvansa ottamaan yksin vastuun koko harjoitteluprosessista, myös tavoitteiden 

asettamisesta sekä arvioinnista. Opettajan roolin puuttuminen opiskelijan harjoittelujaksolla lisäsi myös 

ohjaajan tunnetta siitä, että opiskelija oli ainoastaan kollega. 

 

 ”No kyllä ja kyllä mua vähän ihmetytti se että mun ei tarvinnut mitään arviointia tehdä 

 eikä tarvinnut tavoitteita sen kummemmin katsoa... Vähän sellanen ihmeellinen olo että 

 mietin voiko tää tosiaan näinkin hoitaa tän homman... vähän kun keittiön kautta... 

 mietityti, että onko tässä nyt kaikki kohdallaan... että mitä tää tällänen ohjaus on.” 
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6. POHDINTA 
 
 
6.1 Tutkimuksen luotettavuus 
 

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi ei ole olemassa yhtä selkeitä ja määriteltyjä 

kriteereitä kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen 

luotettavuutta kohentaa tarkka ja totuudenmukainen selostus tutkimuksen toteuttamisesta (Hirsjärvi ym. 

2007). Tutkimusraporttia tarkastellaan suhteessa tutkimuksen lähtökohtiin, tutkimusaineiston 

keräämiseen, aineiston analysointiprosessiin, tutkimuksen raportointiin sekä itse tutkijaan subjektina. 

(Nieminen 2006, Latvala & Vanhanen-Nuutinen 2001.) Tutkimuksen tuloksina tuotettu tulkinta ei ole 

toistettavissa tai siirrettävissä toisenlaiseen kontekstiin. Tämä johtuu tuotetun tulkinnan 

persoonasidonnaisuudesta tutkijan kanssa: tulkinta on aina tutkijan omaa tuotosta ja tutkijan 

persoonallinen näkemys aiheesta. (Nieminen 2006, Denzin 1994.) 

 

Kokemuksista työsuhteessa tapahtuvasta käytännön harjoittelusta kuvattiin kolmen yläkategorian; 

opettajien kokemukset harjoittelusta työsuhteessa, ohjaajien kokemukset harjoittelusta työsuhteessa 

sekä harjoittelun ohjaajien kokemukset harjoittelusta työsuhteessa avulla. Jokainen näistä kolmesta 

yläkategoriasta sisälsi kuusi alakategoriaa ja nämä olivat samanlaiset kaikissa yläkategorioissa. 

Alakategoriat olivat harjoittelun järjestyminen, opiskelutavoitteet, harjoittelun ohjaus, opiskelijoiden 

oppiminen, arviointi sekä yhteistyö. Tutkimuksen tuloksia luettaessa tulee muistaa se, että 

tiedonantajaryhmät olivat pieniä ja ne eivät edustaneet tietyn työsuhteessa tapahtuvan käytännön 

harjoittelumallin tai -muodon toteutusta. Tiedonantajien kokemukset olivat hyvin monenlaisista 

harjoitteluista työsuhteessa ja esimerkiksi opettajat, opiskelijat ja ohjaajat eivät välttämättä edes 

tunteneet toisiaan tai kertoneet samoista toteutuneista käytännön harjoitteluista työsuhteessa.  

 

Luotettavuuden arvioinnissa on pohdittava, onko aineiston määrä suhteessa tutkimuskohteeseen 

tarkoituksenmukainen ja riittävä (Nieminen 1997, Krause & Kiikkala 1996). Aineiston tehtävänä on 

toimia tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Aineistoa on 

kerätty riittävästi, kun samantyyppiset havainnot toistuvat, eikä uusia havaintoja enää tule esiin. 

Lisäaineiston keräämisen ei katsota tuottavan uutta informaatiota, kun aineiston tietyt peruselementit 

kuten lausumat, alkavat toistua. Tällöin puhutaan aineiston kyllääntymisestä eli saturaatiosta (Eskola & 

Suoranta 1998). Tutkijoilla oli vaikeuksia saada haastateltavia henkilöitä tutkimukseen ilmeisesti 
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tutkimuksen aiheen vuoksi. Harjoittelun suorittaminen työsuhteessa on ammattilaisten mukaan yhä 

yleistymässä, mutta haastateltavia oli silti vaikea löytää. Tässä tutkimuksessa kuitenkin 

tutkimusaineistossa alkoi selkeästi toistua samat teemat aukikirjoitetusta aineistosta ilmauksia 

nostettaessa niin opettajien, opiskelijoiden kuin ohjaajienkin taholta. Voidaan siis todeta, että 

tutkimusaineisto saavutti saturaatiopisteen tällä aineiston koolla ja tutkijat siten lopettivat 

haastateltavien etsimisen. 

 

Tutkimuksessa tutkimusjoukon kooksi muodostui yksitoista (N=11) tiedonantajaa. Aineisto on 

suhteellisen pieni ja lisäksi on huomioitava se, että otos edustaa vain yhtä sairaanhoitopiiriä ja 

ammattikorkeakoulua sekä hyvin erilaisista harjoitteluista saatuja kokemuksia. Toisaalta 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei pyritäkään yleistettävyyteen (Nieminen 2006). Tutkijat kuitenkin 

pohtivat, olisivatko kokemukset erilaisia, jos haastateltavat olisivat maantieteellisesti laajalta alueelta ja 

edustaisivat eri sairaanhoitopiirejä sekä ammattikorkeakouluja. Vaihtoehtoisesti olisi myös mahdollista, 

että aihetta lähestyttäisiin tapaustutkimuksellisesti, jossa kokemukset käytännön harjoittelusta 

työsuhteessa olisivat samasta harjoittelusta kerättyjä opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston ei oleteta olevan edustava otos kyseisestä perusjoukosta vaan 

tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta. Tutkittavien henkilöiden määrä ei ole olennainen asia vaan 

saadun tiedon merkittävyys tutkittavassa ilmiössä (Hirsjärvi ym. 2007). Lisäksi se, mikä on 

tutkimuksen tarkoitus ja tapa kerätä aineistoa, vaikuttavat siihen, montaako tiedonantajaa haastatellaan 

(Åstedt-Kurki & Nieminen 2007). Tämän tutkimuksen tutkimusjoukosta (N=11) opettajia oli neljä 

(n=4), opiskelijoita oli neljä (n=4) ja ohjaajia kolme (n=3). Tiedonantajat kertoivat kokemuksistaan 

omasta näkökulmastaan, joten tutkimuksessa on nähtävillä kolmen eri tahon kokemukset samasta 

asiasta eli voidaan puhua aineistotriangulaatiosta, joka on monipuolistanut ja rikastuttanut aineiston 

laatua. 

 

Kiinnostuksen kohteena olevan tapahtuman ja tutkijalle tapahtumasta annettavan kertomuksen välillä 

on aina aikaviive, jota on mahdoton eliminoida. Tällöin väliaikana sattuneet asiat ja ihmiset saattavat 

vaikuttaa haastateltavan kertomukseen ja käsityksiin aiheesta. Näin tapahtuma saattaa näyttää aivan 

toisenlaiselta kuin tapahtumahetkellä (Nieminen 2007.) Hoitotyön opettajilta ja ohjaajilta kysyttiin, 

koska he ovat viimeksi ohjanneet käytännön harjoittelua, joka tapahtui työsuhteessa. Myös 

opiskelijoilta kysyttiin ajankohtaa, jolloin he olivat suorittaneet harjoittelujakson työsuhteessa. Tällä 
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kysymyksellä tutkijat halusivat selvittää, että haastateltavilla oli suhteellisen tuoreita kokemuksia, joista 

kertoa. Liian pitkä aika tapahtuman eli käytännön harjoittelun ja haastattelun välillä saattaisi vaikeuttaa 

kokemusten muistamista. Opettajilla oli lukumäärällisesti paljon kokemuksia harjoittelun ohjaamisesta, 

joka on tapahtunut työsuhteessa. Näin ollen voi ajatella, että he tunsivat haastattelun aihealueen ja että 

haastatteluaineisto on paikkansa pitävää. Puolestaan jokaisella ohjaajalla oli kullakin kokemusta vain 

yhdestä ohjaussuhteesta opiskelijaan, joka suorittaa käytännön harjoittelujaksoa työsuhteessa. 

Opiskelijat olivat olleet työsuhteessa tapahtuneessa harjoittelussa kerran tai kaksi. Ohjaajat ja 

opiskelijat eivät siis omanneet määrällisesti laajaa kokemusta tutkimuksen aihealueesta, vaan heidän 

haastatteluaineistonsa pohjautuu juuri näihin kokemuksiin. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkijat keräsivät tutkimustehtäviin aineistoa teemahaastatteluin. 

Teemahaastattelussa haastattelu ei etene tarkkojen yksityiskohtaisten valmiiksi muotoiltujen 

kysymysten kautta vaan väljemmin kohdentuen ennalta suunniteltuihin tutkimustehtäviin. 

Teemahaastattelu on astetta strukturoidumpi kuin avoin haastattelu, sillä siinä aiempien tutkimusten ja 

aihepiiriin tutustumisen pohjalta valmistellut aihepiirit, teemat, ovat kaikille haastateltaville samoja. 

(Eskola & Suoranta 2000.) Teemahaastattelu voidaankin määritellä puolistrukturoiduksi menetelmäksi, 

koska teemat ovat kaikille haastateltaville samat, vaikka kysymysten sisältö, muoto ja järjestys 

vaihtelisivatkin (Hirsjärvi & Hurme 2006). Tässä tutkimuksessa jokainen haastateltava sai kirjallisena 

eteensä tutkimustehtävät (2 kpl). Tutkijoilla oli haastattelutilanteessa kirjallinen lista teema-alueista 

(Liite 2), joita he myötäilivät ja käyttivät haastateltavien kanssa tarpeen vaatiessa.  

 

Tiedonantajat saivat tutkimustehtävät myös sähköpostitse kirjallisina jo ennen haastattelua, jotta heillä 

oli mahdollisuus miettiä kokemuksiaan sekä haastatteluvastauksiaan etukäteen.  Tutkijoiden mielestä 

tämä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta, koska näin tutkittavat olivat saaneet palauttaa mieleensä 

kokemuksiaan ja tarkistaa asioita kirjallisesta materiaalista, jota heillä oli kokemuksiinsa liittyen. 

Tutkijat pohtivat ennen haastatteluja, miten suppeita ja kohdennettuja kysymyksiä he tiedonantajille 

tarvittaessa esittävät. Luotettavuus vähenee, jos ne ovat liian suppeita (Nieminen 2006). Tavoitteena oli 

saada esille tutkittavan omat kokemukset sellaisenaan ilman tutkijoiden omaa näkökulmaa asiasta, 

joten teema-alueet olivat suhteellisen laajoja, mutta ei niin laajoja kuitenkaan, että tutkimusaineistoa 

olisi kertynyt aihealueen ulkopuolelta. (Nieminen 2006.) Tutkijat katsoivat onnistuneensa tutkimuksen 

teema-alueiden sovittamisessa, sillä tutkimustehtäviin saatiin kattavasti aineistoa.  
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Teemahaastattelu ei ota kantaa siihen, miten syvälle haastattelussa mennään. Haastattelun teema-alueet 

ovat merkityksellistä tietoa ja niiden varassa haastattelua viedään eteenpäin. Haastattelu voi siirtyä 

aihepiirin sisällä asiasta toiseen haastattelun hajoamatta. Teemahaastattelu ottaa huomioon sen, että 

ihmisten tulkinnat asioista ja heidän asioille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, samoin kuin sen, 

että merkitykset syntyvät vuorovaikutustilanteessa. (Hirsjärvi ym. 2007.) Myös se, että tutkijan 

vaikutus tiedostetaan teema-alueiden esille tuomisessa edeltävästi ja tässä tutkimuksessa tutkijat 

pyrkivät haastattelutilanteessa siihen, että vain tiedonantajan merkityksellisiksi kokemat näkemykset 

tulivat esiin (Nieminen 2006). Teema-alueet olivat samat jokaiselle haastateltavalle. Asioiden 

käsittelylaajuus vaihteli haastattelusta toiseen, riippuen siitä kuinka syvällisesti haastateltava oli 

vastauksiaan jo ennakkoon pohtinut ja kuinka hän pystyi ajatuksiaan erittelemään 

haastattelutilanteessa. Tutkijat eivät haastattelutilanteessa ohjanneet keskustelua, vaan ainoastaan 

tekivät tarkentavia kysymyksiä tutkimusaiheisiin liittyen. Tutkijoiden jokaisen haastattelukerran 

jälkeen tekemät muistiinpanot sekä tutkijoiden välinen pohdinta ja vinkkien antaminen toisilleen, loivat 

luotettavuutta haastatteluiden sujumiseen ja tiedonantajien antaman tiedon paikkansapitävyyteen sekä 

luotettavuuden pohtimiseen. Aineiston luotettavuus lisääntyy tutkijan pitäessä haastattelupäiväkirjaa, 

johon hän kirjoittaa omia huomioita haastattelun kulusta (Hirsjärvi ym. 2007). Haastattelut sujuivat 

hyvässä ilmapiirissä ilman häiriötekijöitä lukuun ottamatta yhtä haastattelua, jossa haastateltavan 

puhelimen soiminen keskeytti haastattelun hetkeksi.  

 

Haastattelut ajoittuivat välille huhtikuu 2007 - syyskuu 2007. Joidenkin haastatteluiden välille tuli siis 

pitkä aikaviive johtuen tutkittavan ja tutkijan aikataulujen yhteensovittamisen ongelmista. 

Analyysivaihe kesti ajallisesti myös pitkään. Tutkijat eivät kuitenkaan katso pitkän analyysivaiheen 

häirinneen analyysin tekoa vaan auttaneen tutkijoita jäsentämään aineistoa paremmin. Osaltaan tässä 

auttoi kahden tutkijan välinen pohdinta, kriittinen ajattelu ja niiden pohjalta lukuisat keskustelut 

analyysin etenemisestä. Analyysin tekeminen kesti huhtikuulle 2008.  

 

Tutkijat aukikirjoittivat haastattelunauhat itse sana sanalta heti haastattelun jälkeen. Haastatteluissa 

käytettiin pöytämallista tallentavaa nauhuria. Tutkijat vaihtoivat nauhuriin uudet patterit ennen jokaista 

haastattelua laadukkuuden takaamiseksi. Nauhojen laatu oli hyvä lukuun ottamatta yhtä nauhaa, joka 

loppui haastattelutilanteessa kesken ja tutkija jatkoi haastattelun kirjaamista käsin. Käsinkirjattu osuus 

kerrattiin vielä haastateltavan kanssa lopuksi. Kun tutkijat aukikirjoittivat haastattelunauhat itse, tuli 
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aukikirjoitettu aineisto tutuksi, mikä helpotti analyysivaiheessa aineiston hahmottamista 

kokonaisuutena ja vaikutti osaltaan näin luotettavan analyysin toteutukseen.  

 

Lukijan arvio analyysin onnistumisesta syntyy selkeän raportoinnin, tutkijan ratkaisuilleen antamien 

perusteluiden sekä riittävän todistusaineiston avulla. Selkeä raportointi, jolla hän saa lukijan 

vakuuttuneeksi tekemiensä ratkaisujen oikeutuksesta, lisää tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi ym. 

2007, Nieminen 2006). Tutkimuksen aineisto analysoitiin induktiivisesti laadullisella sisällön 

analyysilla, jolla voidaan analysoida dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti (Kyngäs & 

Vanhanen 1999). Tutkijat eivät pakottaneet aineistoa ennalta määrättyyn muotoon vaan luokittelu 

muodostui aineistosta (Denzin 1994) tarkastelemalla aineistoa alkuun useammasta eri näkökulmasta 

luottaen tutkijoiden omaan luovuuteen ja käsitteelliseen ajatteluun. Tutkijat ovat pyrkineet esittämään 

aineiston analyysiprosessin vaiheineen mahdollisimman luotettavasti, selkeästi sekä yksiselitteisesti. 

Esimerkkejä aineiston pelkistämisestä sekä ryhmittelystä on esitelty liittessä 3, jotta lukija voi arvioida 

ryhmittelyiden oikeutusta sekä vastaavuutta alkuperäisten ilmaisujen kanssa. Tutkimusraportissa on 

pyritty myös taulukoiden sekä kuvioiden avulla havainnollistamaan tutkimuksen etenemistä. Tämän 

tutkimuksen raportissa on suoria tiedonantajien alkuperäislainauksia haastatteluista, jotta lukija voi 

arvioida itse tutkimuksen luotettavuutta sitä lukiessaan. Luotettavuus syntyy empiiristen havaintojen ja 

käsitteellisten luokitusten yhteensopivuuden onnistumisesta ja se on mahdollista esimerkkien 

esittämisen avulla (Nieminen 2006).  

 

Raportin rakenteelliset ratkaisut, löydettyjen käsitteiden kuvaus ja onnistunut nimeäminen, nostavat 

tutkimuksen arvoa. Uusien puolien esiin nostaminen tutkittavasta ilmiöstä, analyysin tuoreus ja 

analyysin taloudellisuus, joka tarkoittaa kattavaa kuvausta mahdollisimman harvojen käsitteiden avulla, 

ovat laadullisen tutkimuksen arviointikriteerejä (Nieminen 2006). Aineiston analyysi eteni 

alkuperäisistä ilmauksista pelkistysten kautta alaluokituksiin ja abstraktisemmalle tasolle. Tutkijat 

pyrkivät muodostamaan alaluokista ja niistä muodostetuista yläluokista käsitteellisesti nimeämällä 

yhdenmukaisen. Tässä vaiheessa tutkijat palasivat useasti alkuperäisaineistoon ja muodostivat useita 

käsitekarttoja, joista muotoutui hiljalleen toistensa poissulkevat yhdenmukaiset luokitukset. Riittävällä 

ja selkeällä dokumentoinnilla annetaan lukijalle mahdollisuus seurata tutkimuksen kulkua ja arvioida 

luokittelun onnistumista.  

 



 59   

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan on tiedostettava oma subjektiivisuutensa (Eskola & Suoranta 

2000, Denzin 1994). Tässä tutkimuksessa tutkijoilla ei ollut omakohtaisia kokemuksia käytännön 

harjoittelun opiskelijaohjauksesta työsuhteessa. Tutkijat omaavat kokemusta hoitotyön opiskelijoiden 

ohjauksesta harjoittelujaksoilla, jotka opiskelija on suorittanut vain opiskelijan roolissa. Tutkijoilla ei 

siis ollut varsinaisesti tietoa käytännön harjoittelusta työsuhteessa ja omat hatarat ennakkokäsitykset 

tutkijat pyrkivät edeltävästi tiedostamaan. Kokemuksen puuttuminen työsuhteessa tapahtuvasta 

käytännön harjoittelusta oli tutkijoiden mielestä tutkimuksen luotettavuuteen positiivisesti vaikuttava 

asia. Näin tutkijat eivät voineet peilata omia kokemuksiaan missään tutkimuksen teon vaiheessa. 

 

Tässä tutkimuksessa tutkijoita oli kaksi. Kun tutkimukseen osallistuu useampi tutkija 

aineistonkerääjinä, tulosten analysoijina ja tulkitsijoina, lisää se osaltaan tutkimuksen luotettavuutta 

(Hirsjärvi ym. 2007). Tutkijat ovat keskustelleet jokaisesta tutkimuksen teon sekä raportoinnin 

yksityiskohdasta. Tutkijat ovat tehneet kaikki tutkimukseen liittyvät ratkaisut yhdessä, sekä tuottaneet 

ja käyneet läpi yhdessä kaiken kirjallisen materiaalin tutkimusraportissa. Näin koko tutkimus sekä sen 

raportointi on läpikäynyt kahden eri henkilön tarkistuksen ja toisaalta kahden eri subjektin tulkinta on 

rikastuttanut tulkintaa, jota tutkija joka tapauksessa laadullisessa tutkimuksessa tekee. Kumpikin tutkija 

haastatteli kaikkien ryhmien edustajia eli hoitotyön opettajia, opiskelijoita sekä ohjaajia. Näin 

molemmat tutkijat saivat kokemuksia kaikkien ryhmien haastattelemisesta, analysoinnista ja 

haastatteluaineiston aukikirjoittamisesta. 

 

 

6.2 Tutkimuksen eettiset kysymykset 

 

Tutkimuksen eettisten kysymysten pohtiminen sekä tiedostaminen ovat tärkeitä tieteissä, joissa 

tutkitaan ihmisten inhimillistä toimintaa. Tutkimuksen eettisten seikkojen pohdinta alkaa jo 

tutkimusaiheen valintaa tehdessä. Tutkijalla on eettinen vastuu tutkimustehtävien asettamisesta, tiedon 

hankinnasta, analysoinnista sekä tulkinnasta (Hirsjärvi ym. 2007, Vehviläinen-Julkunen 1998) ja tähän 

tutkijat ovat tutkimuksessaan pyrkineet tietoisesti. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli kuvata niitä 

kokemuksia, joita hoitotyön opettajilla, opiskelijoilla sekä ohjaajilla on käytännön harjoittelujakson 

toteutuksesta työsuhteessa. Tarkoituksena oli myös kuvata eroja käytännön harjoitteluun, joka ei 

tapahdu opiskelijan ollessa työsuhteessa.. Aiheen tutkijat valitsivat sen ajankohtaisuuden vuoksi, mutta 
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myös siksi, ettei aiheesta ollut aikaisempaa tutkimusta. Ajankohtaiseksi aiheen tekee se, että käytännön 

harjoittelujakson suorittaminen työsuhteessa on tutkijoiden kartoituksen mukaan 

ammattikorkeakoulujen keskusteluissa yleinen ja sen käyttöönottoa harkitaan useissa 

ammattikorkeakouluissa sekä sairaanhoitopiireissä.  

 

Rehellisyys ja avoimuus edellyttävät tutkijalta mahdollisimman suurta objektiivisuutta (Vehviläinen-

Julkunen 1998). Tutkijat ovat pyrkineet objektiivisuuteen tunnistamalla samalla omat lähtökohtansa 

sekä taustansa. Tutkijat ovat kiinnostuneita käytännön harjoittelun ohjaamisesta ja tutkijat itse ovat 

sairaanhoitajina ja opettajina ohjanneet opiskelijoita heidän suorittaessaan harjoittelujaksoja. Tutkijoilta 

kuitenkin puuttui niin teoreettinen tietämys kuin käytännön kokemus opiskelijan ohjauksesta 

työsuhteessa suoritettavalla harjoittelujaksolla. Tämä lisäsi tutkijoiden kiinnostuneisuutta 

tutkimuskohteeseen ja oli perusteena myös tutkimusaiheen valintaan. Tutkijat tiedostavat 

tarkastelevansa aihetta sairaanhoitajina, joilla on kokemuksia opiskelijaohjauksesta. Laadullisessa 

tutkimuksessa osaltaan tuotettu tieto on tutkijoiden tulkintaa, joihin vaikuttavat tiedostamattakin omat 

intuitiot ja tunteet (Denzin 1994). 

 

Lähtökohtana tutkimuksen teossa on ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkimus ei saa fyysisesti, 

psyykkisesti tai sosiaalisesti vahingoittaa tutkittavaa. Tutkimuksen hyödyn on oltava huomattavasti 

suurempi kuin mahdollisten haittojen. Tutkimukseen osallistumisen on oltava vapaaehtoista ja 

tutkimukseen osallistujan tulee voida keskeyttää osallisuutensa koska tahansa. Tutkimukseen 

osallistujalla on oikeus pysyä tuntemattomana sekä hänellä on oikeus odottaa tutkijalta vastuuntuntoa. 

(Hirsjärvi ym. 2007, Vehviläinen-Julkunen 1998.) Tämän tutkimuksen tekemiseen haettiin 

tutkimusluvat asianmukaisin menettelyin yhdestä yliopistosairaalasta sekä yhdestä 

ammattikorkeakoulusta (Liitteet 4 & 5 ). Yliopistosairaalan tutkimusluvan myönsi hallintoylihoitaja ja 

ammattikorkeakoulun tutkimusluvan myönsi rehtori.  

 

Tutkijan ja tutkittavan suhde on tärkeä ja ihmisillä on oikeus tietää mitä heille tehdään tai tapahtuu, kun 

he osallistuvat tutkimukseen (Hirsjärvi ym. 2007, Vehviläinen-Julkunen 1998). Tässä tutkimuksessa 

tutkimukseen osallistuminen opettajien sekä opiskelijoiden osalta oli täysin haastateltavien oman 

esiintulon sekä yhteydenoton varassa. Tutkijat lähettivät kolme kertaa tutkimuksesta kertovan 

sähköpostin ammattikorkeakoulun sisäiseen opettajien ja opiskelijoiden sähköpostiverkostoon (ks. Liite 
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1). Sähköpostissa pyydettiin henkilöitä, joilla on kokemusta käytännön harjoittelusta työsuhteessa, 

ottamaan yhteyttä tutkijoihin haastattelua varten. Sähköpostissa korostettiin tutkimuksen 

anonymiteettiä, ehdotonta luottamusta sekä kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, kuinka 

haastattelut tullaan suorittamaan. Tutkimukseen osallistuminen oli siis täysin vapaaehtoista. 

 

Tutkimukseen osallistuneiden hoitotyön ammattilaisten eli harjoittelujen ohjaajien kohdalla tutkijat 

lähestyivät kohdejoukkoa ylihoitajien sekä osastohoitajien alustavan kartoituksen avulla. Tutkijat 

ottivat tutkimusluvan saatuaan yhteyttä yliopistosairaalan ylihoitajiin sähköpostitse. Sähköpostissa 

kerrottiin tutkimuksen tarkoitus sekä tutkimustehtävät, ja pyydettiin ylihoitajilta tietoa mahdollisista 

haastateltavista. Sähköpostissa mainittiin käytetty aineistokeruumetodi ja korostettiin tutkimukseen 

osallistuvien anonymiteettiä sekä ehdotonta luottamuksellisuutta. Usea ylihoitaja käänsi postin 

osastohoitajalle, jonka yksikössä mahdollinen haastateltava työskenteli, ja näin osastonhoitaja kartoitti 

mahdollisia tutkimukseen haastateltavia työyksiköstään. Tutkijat saivat osastohoitajilta tutkimukseen 

alustavasti suostuneiden haastateltavien yhteystiedot. Tässä vaiheessa tutkijat vielä informoivat 

haastateltavia ohjaajia tutkimukseen suostumisesta, tutkimuksen kulusta sekä tutkimuksen 

ehdottomasta luottamuksellisuudesta.  Kuitenkin hoitotyön ohjaajien kohdalla voidaan pohtia, 

tunsivatko he tietyllä tapaa velvollisuutta osallistua tutkimukseen, koska sitä tiedusteltiin heiltä 

työyksikön esimiehen kautta. Tutkimuksen aihe ei tutkijoiden mielestä ollut kuitenkaan erityisen 

leimaava tai arkaluontoinen, joten tutkijat olettivat haastateltavien osallistumisen olleen 

vapaaehtoisuuteen perustuva. Myös se, että vielä haastattelutilanteessa tutkijat painottivat vapaa-

ehtoisuutta, vahvisti käsitystä siitä, että he osallistuivat vapaaehtoisina.  

 

Laadullisen tutkimuksen tarkoituksen ilmaiseminen parantaa tietojen saantia (Krause & Kiikkala 

1996). Myös se, että haastateltavilla oli mahdollisuus edeltävästi perehtyä tutkimuksen toteutukseen, on 

tärkeää. Haastateltavat saivat kirjallisena ja suullisesti kerrottuna tarvittavat näkökohdat 

tutkimusaiheesta ja tutkimuksen kulusta. (Hirsjärvi ym. 2007.) Tutkijat olivat useaan otteeseen 

sähköposti- sekä puhelinkontaktissa haastateltavien kanssa ennen haastattelujen tekoa. Tutkimukseen 

osallistujille korostettiin, että tutkija tulee tekemään haastattelua haastateltavalle sopivana ajankohtana 

ja hänelle sopivaan paikkaan. Näin tutkijat yrittivät tehdä tutkimukseen osallistumisen mahdollisimman 

vaivattomaksi tutkittaville itselleen. Tutkittavat saivat myös tutkimustehtävät ja tutkimuksen tekoon 

vaikuttavat eettiset näkökohdat luettavaksi ennen haastatteluja. Tutustuminen tutkimustehtäviin antoi 
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haastateltaville mahdollisuuden valmistautua tulevaan haastatteluun. Haastattelujen aluksi haastattelua 

tekevä tutkija vielä kertoi tutkimuksen aiheesta sekä tarkoituksesta. Tutkija myös kannusti 

haastateltavaa kertomaan kaikista kokemuksistaan siten kuin tutkijalla ei olisi mitään tietoa 

tutkimuksen aiheeseen liittyen.  

 

Haastattelun tallentamiseen eli nauhoittamiseen kysyttiin aina etukäteen lupa haastateltavalta ja kukaan 

haastateltava ei nauhoituksesta kieltäytynyt. Haastateltaville kerrottiin tutkimukseen osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta, anonymiteetistä sekä mahdollisuudesta keskeyttää tutkimuksessa mukana olo 

tutkimuksen missä vaiheessa tahansa. Haastattelun lopuksi tutkija varmisti, että haastatellulla on 

tutkijoiden yhteystiedot mahdollisten tarkennusten antamiseksi tai tutkimuksesta vetäytymiseksi. 

Tutkija kertoi haastattelunauhan aukikirjoituksesta sekä siitä, kuinka aukikirjoitettuja nauhoja 

säilytetään. Lopuksi tutkija vielä kertasi, kuinka luottamuksellisesti aukikirjoitettua haastatteluaineistoa 

käsitellään. Haastateltavalle kerrottiin tutkimuksen teon aikataulusta sekä tulosten julkaisumenettelystä.  

 

Tutkittavien tietosuoja tulee varmistaa tutkimuksen kulun eri vaiheissa ja tutkimusraportissa 

(Vehviläinen-Julkunen 1998). Tutkijat aukikirjoittivat haastatteluaineiston itse. Koko tutkimuksen ajan 

vain tutkijat käsittelivät haastattelumateriaalia. Aukikirjoitusvaiheessa haastateltujen nimet koodattiin, 

jotta haastatellun henkilöllisyys pysyi tunnistamattomana. Raportissa ei käytetty nimiä vaan tekstissä 

on ainoastaan merkintä ”opettaja”, ”opiskelija” tai ”ohjaaja”.  Tutkimuksen raportointivaiheessa kaikki 

ne ilmaisut, joista tutkittavan henkilöllisyys oli mahdollista paljastua, muutettiin sellaisiksi ilmaisuiksi, 

että niistä ei ollut mahdollista tunnistaa henkilöä. Esimerkiksi tutkijat päättivät olla esittämättä 

tutkimusraportissaan sairaalan tai koulun nimeä, joista haastateltavat tulivat. Tämä toteutettiin 

kuitenkin niin, ettei ilmaisun sisältö kuitenkaan muuttanut merkitystään.  

 

Tutkijalla on eettinen vastuu siitä, että tutkimustulos vastaa aineistoa (Kyngäs & Vanhanen 1999). 

Analyysin kuluessa tehdyt päättelyketjut, premissien tunnistaminen ja niiden perusteella tehty päättely 

tulee tuoda esille sellaisella tavalla, että lukija voi arvioida analyysin oikeutusta ja perustumista 

aineistoon (Krause & Kiikkala 1996). Tutkijat ovat tutkimusraportissaan pyrkineet kuvaamaan 

mahdollisimman avoimesti, tarkasti sekä todenmukaisesti tutkimuksen teon kulkua ja tutkijoiden 

valintoja, jotta lukija kykenee niitä seuraamaan ja samalla arvioimaan luotettavuutta. Myös 
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tutkimusraportin kirjoittamisessa käytettyyn lähdemateriaalin on viitattu asianmukaisesti noudattaen 

tieteellisen käytännön menettelytapoja (Hirsjärvi ym. 2007). 

 

 

6.3 Tulosten tarkastelu 

Harjoittelun järjestyminen 
 

Tässä tutkimuksessa niin opettajat kuin opiskelijat toivat esiin etukäteissuunnittelun merkityksen 

harjoittelujaksolla, jota opiskelija ehdottaa tehtäväksi työsuhteessa. Opettaja ja opiskelija yhdessä 

keskustellen varmistavat, että harjoittelu työsuhteessa on mahdollinen ja sopiva opiskelijalle itselleen 

sekä hänen opintojensa vaiheeseen. Harjoittelujaksosta sopiminen on siten aina opiskelija- ja 

harjoittelupaikkakohtaista. Opiskelijoiden mukaan harjoittelupaikan hoitotyön luonne ei saa olla liian 

vaativa. Opiskelijat itse olivat harjoittelupaikan valitsemisessa harkitsevia. Käytännön asioiden 

hoitamisessa opiskelija on aktiivinen järjestäjä työsuhteessa tapahtuvaan harjoitteluunsa liittyvissä 

tehtävissä. Opiskelija järjestää luvat työpaikan kanssa ja hyväksyttää ne opettajalla. Opiskelijat eivät 

kuitenkaan kokeneet tätä hankalaksi mutta sen kerrottiin vaativan oma-aloitteisuutta. Opettajien 

työpanos onkin jäämässä pienempään rooliin paikanhakuprosessissa käytännön harjoittelussa, joka 

tapahtuu työsuhteessa. Harjoittelun järjestäminen työsuhteessa poikkeaa tämän vuoksi perinteisestä 

harjoittelusta, joka ei tapahdu työsuhteessa.  

 

Kun opiskelija on hakenut ja hyväksyttänyt harjoittelupaikan, opettaja sopii mahdollisen 

harjoittelupaikan organisaation edustajan kanssa kirjallisesti käytännön harjoittelun jaksosta. 

Kokemuksien mukaan harjoittelujaksojen ohjaajilla ei kuitenkaan ollut oppilaitoksesta saatua 

etukäteistietoa opiskelijasta ennen jakson alkua. Etukäteisinformaation puute aiheutti ohjaajissa 

epätietoisuutta ja epävirallisuuden tunnetta.  

 

Tässä tutkimuksessa tuli esiin, kuinka tärkeätä on, että opiskelijalla omaa hoitoalan aikaisemman 

koulutuksen ja työkokemusta suorittaessaan harjoittelujaksoa työsuhteessa. Myös tiettyjä opiskelijan 

ominaisuuksia, kuten ammatillista valmiutta ja aktiivista asennetta, vaaditaan harjoittelussa.  

Aikaisemman työkokemuksen kautta perushoidolliset taidot ja hoitoympäristö olivat opiskelijalle 
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tuttuja, joten ohjausta oli mahdollista syventää jo harjoittelujakson alussa. Tämä mahdollisti sen, että 

opiskelijat kykenivät harjoittelemaan ja toteuttamaan sairaanhoitajan toimenkuvaa harjoittelun alusta 

asti. Opiskelija laskettiin harjoittelujaksolla työsuhteen myötä työyksikön päivittäisten työvuorojen 

vahvuuteen. Opettajat korostivatkin sitä näkökulmaa, että työelämä ei saa opiskelijasta vain työntekijää 

vaan työyhteisön tulee olla valmis myös ohjaamaan työntekijäänsä, joka on myös opiskelijana. Oinosen 

(2000) mukaan ohjaavan opettajan osallistuminen harjoitteluun ja käyminen työyhteisössä vahvistaa 

opiskelijan roolia ja estää hänen joutumisensa vain työntekijäksi. 

 

 
Tavoitteet 
 

Käytännön harjoittelujakso, joka tapahtuu työsuhteessa, sisältää opiskelijan oppimista suuntaavia ja 

tukevia opetussuunnitelmapohjaisia tavoitteita. Opiskelijalle henkilökohtaisesti laadittu työsuhteessa 

tapahtuvaan harjoitteluun tarkoitettu kirjallinen sopimus sisältää tavoitteet, joihin jokainen osapuoli 

(työnantaja, opiskelija, oppilaitos) tutustuu ja sitoutuu. Tämän tutkimuksen mukaan käytänteet 

tavoitteiden asettamisen suhteen olivat kirjavia niin opettajien, opiskelijoiden kuin harjoittelun ohjaajien 

näkökulmasta. Oppilaitoksen puolelta käytännön harjoitteluun työsuhteessa on laadittu kirjallinen 

sopimus, joka mahdollistaa tavoitteiden suunnittelun, esilletuomisen sekä muut sopimusasiat siten, että 

avoimuus toteutuu kaikkien osapuolten välillä. Opettajat kokivat haastavaksi sen, että tavoitteita 

joudutaan soveltamaan joustavammin harjoittelutyöpaikkaan sopivammiksi. Tämä edellyttää 

keskusteluja opettajan ja opiskelijan välillä siitä, kuinka kyseisen jakson tavoitteet olisivat 

toteutettavissa, sillä lisäksi haasteena on harjoittelutyöpaikkojen erilaisuus sairaanhoitajan työn 

näkökulmasta. 

 

Kokemukset tavoitteiden asettamisesta erosivat jonkin verran opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden 

välillä. Opiskelijoilla ja ohjaajilla oli monenlaisia kokemuksia tavoitteiden asettamisesta työsuhteessa 

tapahtuvaan harjoitteluun: osalla opiskelijoista oli sekä oppilaitoksen asettamat että itse laaditut 

tavoitteet, osalla vain juuri kyseiseen harjoittelupaikkaan sovitetut tavoitteet. Opiskelijoilla ja ohjaajilla 

oli myös kokemuksia siitä, että harjoittelujakso ei sisältänyt opiskelutavoitteita ollenkaan. Tanskasen 

(2005) on tutkinut ohjatun harjoittelun laatua sairaanhoitajaopiskelijoiden kokemana. Tutkimuksen 

mukaan opettaja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, ja tavoitteiden 

analysointi ja konkretisointi hoitotyön todellisuuteen auttaa asettamaan niitä hoitotyön todellisuuteen. 
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Tupala (2000) mainitsee myös, että tavoitteiden laatimisessa keskustelut auttavat huomioimaan 

laajemmin hoitamaan oppimisen eri osa-alueita sekä tukee opiskelijoita kehittämään oppimaan 

oppimisen valmiuksia ja laatua.  

 

Tutkimuksessa opettajat kouluttajina pitivät tärkeänä sitä, että myös työsuhteessa tapahtuvassa 

harjoittelussa opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Opettajat kuitenkin pohtivat onko se täysin 

mahdollista, sillä käytänteet eivät vielä ole vakiintuneet käytännön harjoittelua toteutettaessa 

työsuhteessa. Niin opiskelijoilla kuin harjoittelun ohjaajilla oli myönteisiä ja kielteisiä kokemuksia 

opiskelijoiden tavoitteisiin pääsemistä harjoittelujaksolla. Opiskelijoilla oli kokemus siitä, että olivat 

päässeet jaksolle asetettuihin tavoitteisiin. Myös ne opiskelijat, joilla tavoitteita jaksolla ei ollut, 

kertoivat päässeensä tavoitteisiin koskien sairaanhoitajana toimimista ja uuden oppimista. Opiskelijat 

kokivat, että tavoitteisiin pääseminen oli oman aktiivisuuden ansioita. Saman tuo esille myös 

Tanskanen (2005) tutkimuksessaan. Toisaalta mainittiin, että työsuhde harjoittelujaksolla saattoi 

vaikeuttaa tavoitteiden mukaisiin oppimistilanteisiin pääsemistä, koska opiskelija oli työsuhteessaan 

sidottu osaston muuhun työhön, jolloin opiskelija ei ollut vain opiskelijan roolissa vaan työntekijän 

roolissa. Samankaltainen kokemus oli myös ohjaavilla hoitajilla, jotka nimesivät opiskelijan roolin 

hahmottamisen vaikeaksi etenkin osaston kiireisen työskentelytahdin vuoksi. Työyksikön vahvuuteen 

laskettaessa opiskelijan rooli jäi ohuemmaksi. Saarikosken (1998) mukaan opiskelijan 

oppimisympäristöllä, jossa opiskelijat kokevat tulleensa hyväksytyksi, on merkitystä tavoitteiden 

saavuttamiseen harjoittelujaksolla.  

 

Ohjaus 

 

Tässä tutkimuksessa hoitotyön opettajien ja opiskelijoiden kokemukset ohjauksesta olivat 

pääsääntöisesti hyviä. Ohjauksesta sovitaan yhdessä kolmikantaperjaatteella. Opettajan 

harjoittelupaikassa tarjoama ohjauksen tarve nähtiin vähäisempänä verrattuna perinteiseen 

harjoitteluun, joka ei tapahdu työsuhteessa. Opettaja teki ohjauskäyntejä harjoittelupaikkaan, mutta 

ohjausta hoidettiin myös ainoastaan puhelimitse ja verkko-ohjauksessa, myös tavoite- ja 

arviointikeskusteluissa. Opettajat kertoivat sen myötä työaikaa vapautuvan, kun matkustamista 

harjoittelupaikasta toiseen ei ollut liikaa. Opettajien antama ohjaus oli enemmän opiskelijan oman 

oppimisprosessin ohjaamista ja tukemista verrattuna tavallisen harjoittelun ohjaamiseen, joka ei 
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tapahdu työsuhteessa. Myös opiskelijat olivat tyytyväisiä opettajalta saamaansa ohjaukseen ja tukeen, 

vaikka kaikkia opiskelijoita opettaja ei käynyt tapaamassa harjoittelupaikassa.  

 

Työpaikan tarjoama ohjaus oli opettajien ja opiskelijoiden kokemusten mukaan järjestetty kunnolla. 

Opiskelijoilla oli yleensä nimetty ohjaaja ja ohjauksessa huomioitiin opiskelijoiden oppimistarpeet sekä 

tavoitteet. Harjoittelun ohjaajan kanssa käytiin ohjauskeskusteluita, joiden perusteella oli mahdollista 

seurata opiskelijan oppimista. Käytännön harjoittelun opettajat, ohjaajat ja opiskelijat kokivat 

tapahtuvan ohjauksen kollegiaaliseksi, sillä opiskelijat otettiin alusta saakka työyhteisön jäseneksi, 

tasavertaiseksi työntekijäksi, jota koko työyhteisö ohjasi. Mikkosen (2005) tutkimuksen mukaan 

opiskelijoilla onkin halu tulla hyväksytyksi yhtenä työyhteisön jäsenenä harjoittelupaikassaan. 

Opiskelijoiden yhteenkuuluvuus työyhteisöön oli parempaa työsuhteessa tapahtuvassa harjoittelussa.   

 

Opettajilla oli myös ohjauskokemuksia, jotka he kokivat vaativiksi. Opiskelijan ohjaaminen vei 

enemmän aikaa, jos opiskelijalla ei ollut omaa käytännön harjoittelun ohjaajaa tai ohjaaja oli järjestetty 

työyksikön ulkopuolelta esimerkiksi naapuriosastolta. Työsuhteessa tapahtuvan harjoittelukäytännön 

alkuaikoina opiskelijan ohjauksen järjestyminen työsuhteesta huolimatta askarrutti harjoittelussa 

ohjaavaa opettajaa, mutta se kuitenkin sitten sujui alusta asti hyvin. Ohjaajan nimeäminen 

harjoittelujaksolle vaihtelikin tässä tutkimuksessa. Kaikilla opiskelijoilla ei ollut nimettyä ohjaajaa 

harjoittelujaksolla. Ohjaajat saattoivat myös vaihtua kesken jakson vapaapäivien sekä lomien vuoksi. 

Opiskelijan henkilökohtaisen ohjaajan merkitys ja yksilöohjaus kuitenkin ovat tärkeimpiä harjoittelun 

ohjauksen osatekijöitä Saarikosken (2002) ja Munnukan (1997) mukaan. 

 

Kokemusten mukaan opiskelijan ja työntekijän roolin samanaikaisuus toi niin myönteisiä vaikutuksia 

että haasteita ja jopa kielteisiä kokemuksia ohjaukseen. Yleensä opiskelija sai olla työntekijäroolinsa ja 

tehtäviensä lisäksi oppijan roolissa. Joskus opiskelijalle jouduttiin järjestämään ohjaaja työyksikön 

ulkopuolelta, jos jakson oppimistavoitteisiin sopivaa tai oppilaitoksen kriteerit täyttävää ohjaajaa ei 

ollut omassa työyksikössä (sairaanhoitaja, ei mielellään työtoveri). Osaston tai työyksikön ulkopuolisen 

ohjaajan ja ohjauksen opiskelija saattoi kokea rankaksi. Kokemuksia oli myös siitä, että opiskelijalla 

saattoi olla myös tuttu työtoveri kollegana, ja tämä koettiin ohjaajien näkökulmasta toisaalta 

myönteisenä ja toisaalta kielteisenä asiana. Ohjaajan tuntiessa opiskelijan osaamistason, kykeni 
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ohjausta syventämään aikaisemmin. Toiset ohjaajat puolestaan kokivat sen häiritsevänä tekijänä 

ohjauksessa, jos opiskelija ja ohjaaja olivat ennestään tuttuja työtovereita. 

 

Kuitenkin toisaalta opiskelijoiden rooli työyhteisön jäsenenä koettiin niin opettajien, opiskelijoiden 

kuin ohjaajienkin näkökulmasta myös kielteisenä asiana. Opiskelija teki hoitotyötä muiden 

työntekijöiden rinnalla ja tuolloin hän ei saanut tarvitsemaansa oppimista tukevaa ohjausta. Nämä 

tilanteet olivat syntyneet opiskelijoiden mukaan kiireestä sekä henkilökuntapulasta johtuen. Tällöin 

ohjauksen saaminen riippui opiskelijan omasta aktiivisuudesta ja tiedonhalusta, jonka opiskelijat 

saattoivat kokea ajoittain henkisesti raskaana ja stressaavana. Ohjaajat puolestaan saattoivat kokea, että 

heille ei annettu tarpeeksi aikaa ohjaamiseen. Osaston työtehtävät ja potilastyö veivät ajan ja koettiin, 

että ohjattava opiskelija ei ollut selkeästi opiskelijan roolissa vaan työvahvuudessa työntekijänä. 

Tällöin ohjaajat eivät olleet tyytyväisiä antamansa ohjauksen laatuun. Heidän kokemaansa stressiä 

lisäsi tietoisuus siitä, että he olivat osaltaan vastuussa opiskelijan oppimisesta. Samankaltaisia tuloksia 

eli haasteista toimia harjoittelun ohjaajana sairaanhoitajan hoitotyön muun toteutuksen rinnalla, 

mainitsevat myös Salmela (2004) ja Ohrling ja Hallberg (2000) tutkimuksissaan.  

 

 

Opiskelijan oppiminen 

 

Tässä tutkimuksessa esiin tulleet kokemukset opiskelijan oppimisesta, olivat vaihtelevia. Harjoittelun 

ohjaajien mielestä hoitotyön opiskelijat saivat työsuhteessa harjoitellessaan enemmän kokemusta sekä 

näkemystä sairaanhoitajana toimimiseen, ja heidän ammatillinen kasvunsa oli selkeää. Toisaalta 

työyksikön tai osaston henkilökunnan työvahvuuteen mukaan laskeminen vaikeutti sitä, miten ohjaaja 

hahmotti opiskelijan oppimista. Opiskelijat kokivat oppineensa uutta tekemällä sairaanhoitajan työtä ja 

edistyneensä ammatillisesti yhä itsenäisemmiksi harjoittelujakson edetessä. Oppimista syvensivät 

oppilaitoksen antamat kirjalliset tehtävät. Käytännön harjoittelu työsuhteessa koettiin motivoivaksi, 

mutta myös oma-aloitteista ja kiinnostunutta asennetta vaativaksi harjoittelumuodoksi. Pappin, 

Markkasen & Bonsdorffin (2003) mukaan hoitotyön koulutuksessa käytännön harjoittelun tarkoitus on 

osaltaan tukea opiskelijoiden ammatillisen itsenäisyyden ja itseohjautuvuuden kehittymistä. Tämän 

tutkimuksen mukaan työsuhteella oli positiivinen vaikutus opiskelijan jaksamiseen, koska palkkatyön 

tekeminen harjoittelun rinnalla ei ollut välttämätöntä.  
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Tutkimuksessa tuli esille se, miten tärkeätä on, että opiskelija saa olla työyhteisössä myös opiskelijan, 

ei vain työntekijän, roolissa. Koskisen ja Silen-Lipposen (2001) mukaan oppimista edistävissä 

harjoittelupaikoissa opiskelija hyväksytään tasavertaiseksi työryhmän jäseneksi opiskelijan roolissaan. 

Opiskelijan sulkeminen harjoittelupaikassaan yhteisön ulkopuolelle on ongelmallista sekä opiskelijan 

itsetunnon että ammatti-identiteetin kehittymisen kannalta. Tässä tutkimuksessa opiskelijat kokivat 

näiden kahden roolin yhdistämisen helpoksi sekä motivoivaksi. Harjoittelun ohjaajille taas oli vaikeaa 

hahmottaa opiskelijan roolia sekä opiskelijana että työntekijänä. Aikaisemman työkokemuksen kautta 

opiskelijat kokivat työntekijän roolinsa jo tutuksi, joten sairaanhoitajan tehtävien lisäämistä oman 

työkokemuksen päälle koettiin helpoksi. Työntekijä- roolin negatiivinen vaikutus näkyi vähäisemmässä 

mahdollisuudessa osallistua kaikkiin oppimistilanteisiin, mitä harjoittelujakso tarjosi. Vuorisen ym. 

(2005) mukaan mahdollisuus erilaisiin oppimistilanteisiin on keskeisessä asemassa opiskelijan 

ammattitaidon kehittymisen kannalta. Tässä tutkimuksessa harjoittelupaikan hoitotyön luonteella 

katsottiin olevan merkitystä roolien yhdistämisessä, ja akuutin hoitotyön yksiköissä roolien 

yhdistäminen sekä oppiminen miellettiin vaikeammaksi. 

 

Opiskelijoiden vastuun oppiminen oli tehokkaampaa harjoittelujaksoilla, jotka opiskelijat suorittivat 

työsuhteessa verrattuna harjoitteluihin, joissa he olivat vain opiskelijan roolissa. Opiskelijat kokivat 

ammatillisesti kasvaneensa vastuun ottamiseen, mutta he kokivat juuri vastuun vuoksi työsuhteessa 

suoritetut harjoittelujaksot raskaammiksi kuin vain opiskelija-roolissa suoritetut. Vastuun oppiminen 

näkyi myös suunnitelmallisuuden kehittymisenä: opiskelijat vastasivat myös työtehtävistään, ja 

esimerkiksi halutessaan osallistua koulutustilaisuuksiin heidän täytyi siitä erikseen osastolla sopia jo 

työvuorosuunnittelussa. Työsuhteessa tapahtuva käytännön harjoittelu koettiin keinoksi opettaa 

opiskelijalle vastuuta myös omasta oppimisestaan. 

 

Ohjaajien mukaan opiskelija koettiin työryhmän jäseneksi, ja hänelle oli annettu harjoittelujakson 

alusta saakka vastuuta taitotasonsa mukaisesti. Työympäristön luottaminen opiskelijan osaamiseen 

kasvatti opiskelijan ammatillista itsetuntoa.  Löfmark ja Wikbland (2001) katsovat, että sopiva vastuun 

antaminen vahvistaa opiskelijan oppimista sekä itseluottamusta. Tässä tutkimuksessa opiskelija koettiin 

kollegaksi, joka teki työtä rinnalla. Useiden tutkimusten (Papp ym. 2003, Oinonen 2000, Koskinen & 

Silen-Lipponen 2001) mukaan työyhteisön asennoitumisella opiskelijaan on huomattava merkitys 

harjoittelujakson onnistumiselle. Samaan tulokseen ovat päässeet myös Ranse ja Grealish (2007). Tässä 
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tutkimuksessa tuli esiin, että harjoittelujaksoja työsuhteessa suoritettiin myös opiskelijalle tutussa 

hoitoympäristössä, mikä koettiin toisaalta oppimista vahvistavaksi ja toisaalta rajoittavaksi tekijäksi. 

Harjoittelujakson suorittaminen omassa työyksikössä saattoi vaikeuttaa sairaanhoitajan toimenkuvan 

oppimista, jos opiskelija oli aikaisemmalta koulutukseltaan lähi- tai perushoitaja. Kilcullen (2007) on 

tuonut esille, kuinka ohjaaja ja oppimisympäristö esittävät suurta roolia opiskelijoiden oppimisen 

edistämisessä. Papp ym. (2003) tuovat esille kuinka hyvien oppimiskokemusten saavuttamisen yksi 

edellytys on sellainen oppimisympäristö, missä opiskelijaa arvostetaan ja hänen on mahdollista 

harjoitella tarvitsemiaan taitoja. Myös Oinonen (2000) toteaa, että hyvässä harjoittelupaikassa 

työyhteisön ilmapiiri on hyvä, suhtautuminen ohjaukseen myönteistä ja työyhteisössä on riittävästi 

tietoa koulutuksen muutoksista ja opiskelijan tavoitteista. Päinvastainen tilanne Oinosen (2000) 

mukaan aiheuttaa esteitä oppimiselle. 

 

Työsuhteessa tapahtuvassa harjoittelussa opiskelijat oppivat työryhmässä toimimista ja 

tiimityöskentelyä. Opiskelijan yhteenkuuluvuus työyhteisön kanssa on parempi työsuhteessa. Mikkosen 

(2005) mukaan viime aikoina ammatillisessa asiantuntijuudessa sekä terveysalan työssä, on 

ammattilaisen yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi alettu korostaa yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista. 

Mikkosen (2005) mukaan verkostoitumista ja moniammatillista tiimityöskentelyä ei voi oppia ilman 

osallistumista. 

 
 
Arviointi 
 

Niin hoitotyön opiskelijat, ohjaajat kuin opettajat käyttivät erilaisia arviointitapoja opiskelijoiden 

arvioimisessa käytännön harjoittelussa, joka tapahtuu työsuhteessa. Arviointitapoina olivat keskustelu- 

ja arviointitilanteet suhteessa harjoittelujakson oppimistavoitteisiin, opiskelijan itsearviointi, työtoverin 

eli ohjaajan opiskelijalle antama vertaisarviointi, kirjallisesti annettu arviointi ohjaajalta, kollegiaalinen 

vertaisen keskustelu, kehittämiskeskustelu ja palautekeskustelut koko harjoittelujakson ajan. 

Harjoittelujakson lopuksi yleensä oli arviointitilaisuus, jossa opiskelija, harjoittelun ohjaaja ja opettaja 

antoivat arviointia. Tutkimusten mukaan opiskelijat tarvitsevatkin palautetta ja arviointia oppimisen 

tueksi ja edistymiseksi käytännön harjoittelussa (Kyyrä 2001, Oinonen 1998, Hyrkäs 1997). 
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Opiskelijan harjoittelujakson arvioinneista oli monenlaisia kokemuksia. Suurimmalla osalla 

opiskelijoista työsuhteessa tapahtuvan harjoittelujakson arviointi oli toteutunut samalla tavalla kuin 

harjoittelussa, joka ei tapahdu työsuhteessa. Opettajat kokivat käytännön harjoittelun 

arviointitilanteiden sujuneen pääasiassa hyvin. Kaikilla opiskelijoilla ei erillistä 

loppuarviointitilaisuutta kuitenkaan ollut ja nämä opiskelijat eivät myöskään itse arvioineet 

työskentelyään. Kaikki ohjaajat eivät antaneet opiskelijasta loppuarviointia tai kirjallista arviota ja 

syynä tähän nähtiin osaksi se, että oppilaitoksesta ei arvioinnin antoa edellytetty. Osa ohjaajista koki 

mahdollisen arviointitilaisuuden puuttumisen ja opettajan puuttumisen arviointitilanteesta kielteisenä 

asiana. Myös vastakkaisia kokemuksia oli, joissa arviointi koettiin riittäväksi ilman oppilaitoksen 

edustajaa.  

 

Niin opettajat, opiskelijat kuin ohjaajat kokivat opiskelijoiden saaneen luotettavaa ja rakentavaa 

palautetta harjoittelustaan työsuhteessa. Palaute, jota opiskelija sai ohjaajaltaan koko jakson ajan, 

koettiin opiskelijoiden oppimista tukevaksi. Opiskelijat itse antoivat myös palautetta 

harjoittelupaikastaan ja tämän harjoittelun ohjaajat kokivat positiivisena asiana. Opettajilla oli myös 

kokemus vaikeudesta arvioida ohjaajan palautteen ja arvioinnin luotettavuutta harjoittelussa, jossa 

opiskelijalla oli ollut työyksikön ulkopuolinen ohjaaja arvioijana. Opettaja oli tällöin kokenut 

hankalana opiskelijan oppimisprosessin hahmottamisen. Opettajat toivat myös esiin pohdintaa siitä, että 

työsuhteessa tapahtuvan harjoittelun palkallisuus, voisi mahdollisesti vaikuttaa opiskelijan 

itsearviointiin ja siitä raportoimiseen. Kuitenkaan tällaista eivät opettajat olleet havainneet.  

 

 

Yhteistyö 

 

Tässä tutkimuksessa tuli esiin, kuinka yhteistyö oppilaitoksen ja käytännön harjoittelupaikan välillä 

työsuhteessa tapahtuvassa harjoittelussa ei ole vakiintunutta ja käytäntöjä on monenlaisia. Jokisen, 

Gröhn-Rissasen, Mikkosen & Lappalaisen (2005) mukaan yhteistyö parantaa käytännön asioiden 

sujuvuutta. Jatkuva yhteistyö lisää toiminnan tavoitteellisuutta ja opettajan tietoa tämän päivän 

työelämän toimintatavoista. Yhteistyö edistää myös työelämässä toimivien tietämystä nykyisestä 

terveysalan koulutuksesta. Pappin ym. (2003) mukaan toimiva yhteistyö mahdollistaa parhaan 

mahdollisen oppimisympäristön opiskelijalle. 
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Yhteistyön tiivistäminen oppilaitoksen ja työyhteisön sekä harjoittelujaksojen opettajan ja ohjaajan 

välillä, koettiin tärkeäksi. Yhteistyön merkitys korostuu opiskelijan suorittaessa harjoittelujaksoaan 

työsuhteessa, sillä ohjaajat tarvitsisivat enemmän ohjeistusta sekä tukea ohjaukseen. Nelson ja 

McSherry (2002) toteavakin, että ohjaajat odottavat saavansa nykyistä enemmän tukea opettajalta 

opiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin. Heinosen (2003) mukaan osaston henkilökunnan käyttöön 

tulee kehittää ohjausmateriaalia, joka sisältää perustiedot koulutuksista, oppimis- ja 

ohjausmenetelmistä, harjoittelujaksoista ja niiden tavoitteista sekä opiskelijoiden valmiuksista 

koulutuksen eri vaiheissa.  

 

Kokemuksena oli, että oppilaitoksen ja opettajan rooleihin toivottiin myös selkeytystä. Pappin 

ym.(2003) mukaan harjoittelun aikainen ohjaus oppilaitoksen taholta on merkittävää. Oinosen (2000) 

mukaan tuen tarve korostuu etenkin, jos oppimisessa ilmaantuu esteitä, opiskelijan ja ohjaajan 

ohjaussuhde ei toimi tai opiskelijalla on muuten vaikeuksia työyhteisössä.   

 

Tässä tutkimuksessa käytännön harjoittelujaksojen työelämälähtöisyyden nähtiin kehittyvän 

työsuhteessa suoritettavien harjoittelujaksojen myötä. Tämän vuoksi harjoittelujaksojen suorittamista 

työsuhteessa voitaisiinkin vakiinnuttaa ja lisätä. Kesäaikana suoritettavat harjoittelujaksot koettiin 

ongelmallisiksi, koska kesällä hoitohenkilökuntaa on vähemmän ja kiireisestä työtahdista johtuen 

ohjauksen laatu kärsii. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu päivittäisessä työssä vallitsevan kiireen 

vaikuttavan ohjaustyöhön kielteisesti ja vaikuttavan hoidon ja ohjauksen laatuun (Jokinen ym. 2005, 

Kauppinen & Mentula 2000). Oinosen (1998) mukaan käytännön harjoittelun määrä, toteutuspaikat 

sekä toteutustavat ovat vaihdelleet aina kunkin ajan ajattelutapojen, yhteiskunnallisten tarpeiden ja 

säädösten mukaisesti. Käytännön harjoittelu siis muuttuu ja uudistuu jatkuvasti. Tässä tutkimuksessa 

harjoittelujaksojen suorittaminen työsuhteessa koettiin työnantajan eduksi: ammattitaitoinen työntekijä 

pysyy työpaikassaan ja samalla kouluttaa itseään. Tiiviimpi yhteistyö ja harjoittelukäytäntöjen 

kehittäminen työsuhde-pohjaisiksi koettiin kannustavan opiskelemiseen sekä työelämää palvelevaksi 

tämänhetkisen hoitajapulan vuoksi. Opettajat tähdensivät, että kehittämistyössä tulisikin lähteä ideoista, 

jotka auttaisivat opiskelijoita viihtymään hoitotyössä. Myös Lambert ja Glacken (2005) toteavat, että 

modernit koulutusstrategiat kuten itseohjautuva elinikäinen oppiminen, kriittinen reflektio ja tutkimus 

olisivat tervetulleita rekrytoinnissa ja sairaanhoitajien pysymisessä ammatissaan.   
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Opiskelijat toivat esiin kehittämisehdotuksia harjoittelun toteuttamiseksi. He toivoisivat 

harjoittelukäytäntöjen kehittämistä opiskelijalähtöisemmiksi, jolloin henkilökohtaisten 

opintosuunnitelmien teossa huomioitaisiin opiskelijan valmiit hoitotyön tiedot ja taidot. Mikkosen 

(2005) mukaan on tärkeätä kiinnittää huomio opiskelijoiden yksilöllisten oppimisvalmiuksien ja 

oppimistapojen tunnistamiseen sekä tukemiseen. Myös ohjaajina toimivien sairaanhoitajien 

koulutukseen ja tukemiseen sekä oman toiminnan arviointia edistävien ohjaus- ja oppimismenetelmien 

kehittämiseen, tulisi Mikkosen (2005) mukaan kiinnittää huomiota. 

 

 

6.4 Jatkotutkimushaasteet 

 

Tässä tutkimuksessa yhteistyön kehittäminen sekä työsuhteessa tapahtuvan käytännön harjoittelun 

käytänteiden selkeyttäminen nähtiin tulevaisuuden haasteiksi, jotka vaikuttavat opiskelijoiden saamaan 

ohjaukseen. Opiskelijoiden kahden roolin, työntekijän ja opiskelijan, yhteensovittaminen nähtiin 

haasteena. Samoin ohjaajien kahden roolin, työntekijän ja ohjaajan, käytännön toteutus opiskelijan 

ohjausprosessissa vaatisi selkeitä ohjeita.  Jatkotutkimushaasteena olisikin mielenkiintoista 

kvalitatiivisella tutkimusotteella syvällisemmin tutkia kunkin tiedonantajaryhmän, opettajien, 

opiskelijoiden ja ohjaajien, kokemuksia käytännön harjoittelusta työsuhteessa, sillä tässä tutkimuksessa 

opettajia ja opiskelijoita oli kutakin neljä ja ohjaajia vain kolme. Samoin tässä tutkimuksessa 

vähäisemmälle huomiolle jäänyt näkökulma työelämän organisaatioista työsuhteessa tapahtuvan 

käytännön harjoittelun mahdollistajina olisi mielenkiintoinen. Yhtenä lähestymistapana työelämän 

organisaatioiden tutkimiseen käytännön harjoittelusta työsuhteessa, voisi hyvin olla esimerkiksi 

työsuhteen vastuukysymykset.  
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7. KEHTITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Tutkimuksen tulokset kuvaavat kokemuksia työsuhteessa tapahtuvan käytännön harjoittelun 

toteutumisesta terveysalalla. Tuloksissa oli pääasiassa myönteisiä kokemuksia työsuhteessa 

tapahtuvasta käytännön harjoittelusta opettajien, opiskelijoiden ja ohjaajien kuvaamina. Esille tulleiden 

käytänteiden vaihtelevuus johtuu siitä, että terveysalalla mahdollisuutta suorittaa käytännön harjoittelua 

työsuhteessa ei aikaisemmin ole ollut. Kokeilut kyseisestä harjoittelutavasta ovat vasta viime vuosina 

lisääntyneet eri muodoissaan. Käytännön harjoittelua työsuhteessa on toteutettu terveysalan 

ammattikorkeakouluopiskelijoiden opinnoissa viimeisellä syventävällä jaksolla. Joillakin opiskelijoilla 

on ollut mahdollisuus hyväksilukea harjoitteluksi kesätyönään tekemänsä sairaanhoitajan sijaisuus. 

Kokeiluja on ollut myös hoitotyön opintojen alussa tapahtuvasta ensimmäisestä käytännön 

harjoittelusta, joka on toteutettu työsuhteessa. Näillä opiskelijoilla on ollut aikaisempi terveysalan 

koulutus kuten perushoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Tutkimustulosten perusteella voidaan esittää 

seuraavat kehittämisehdotukset. 

 

1. Vaikka oppilaitoksen puolesta työsuhteessa tapahtuvaa harjoittelua varten käytänteet ovat selkeät 

ja niitä varten on laadittu oma kirjallinen sopimus, kaipaavat terveydenhuollon toimipisteet ja 

niiden henkilökunta enemmän etukäteistietoa opiskelijan työsuhteessa tapahtuvasta harjoittelusta. 

Oppilaitoksen ja työpaikan tulisikin lisätä yhteistyötä käytänteiden kehittämiseksi sellaisiksi, että 

myös työyhteisössä tiedetään opiskelijan työsuhteessa tapahtuvasta harjoittelusta, sen tavoitteista ja 

sisällöistä myös kirjallisen informaation osalta.  

 

2. Eri toimijoiden välisiin rooliristiriitoihin ja niihin liittyviin odotuksiin tulisi luoda selkeyttä 

työsuhteessa tapahtuvassa käytännön harjoittelussa. Niin opiskelija kuin ohjaaja kokevat 

työntekijän roolin toteuttamisen ensisijaisena, etenkin silloin jos työyksikön kiireinen työtahti niin 

edellyttää. Opiskelijan oppimistilanteiden mahdollistuminen tulisi työvuorojen laatimisessa ja 

työvahvuudessa ottaa huomioon. Olisi myös tärkeätä, että työyksikön ensisijaisista työtehtävistä 

huolimatta ohjaajalle osoitetaan ajallisesti mahdollisuus opettaa ja ohjata opiskelijaa. Molemmat 

vaikuttavat ohjauksen laatuun ja opiskelijan tavoitteelliseen oppimiseen.  
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3. Opiskelijan tavoitteellinen oppiminen ja harjoittelu tulisi paremmin tuoda näkyviin työsuhteessa 

tapahtuvassa harjoittelussa. Opiskelija ei ole vain työntekijä tai sijainen. Opiskelijan oppimista 

suuntaavat, kyseiselle harjoittelujaksolle suunnitellut opetussuunnitelmapohjaiset tavoitteet olisi 

hyvä tuoda kirjallisena näkyviin, jotta tavoitteellinen ohjaus ja oppiminen mahdollistuisivat. 

 

4. Tutkimuksessa tuli esille, kuinka käytännön harjoittelun ohjaajat kaipaisivat parempaa 

ohjeistusta oppilaitoksen puolesta. Ohjaajien on ollut vaikeata hahmottaa, kuinka tulee ohjata 

opiskelijaa, joka on myös työntekijänä ja työsuhteessa työyksikköön. Yhteistyömuotoja tulisikin 

kehittää edelleen oppilaitoksen ja työyksikön henkilökunnan välillä.  Opettajan mahdollisuuksia 

tukea ohjaajaa opiskelijaohjauksessa ja toisaalta ohjaajan mahdollisuutta hakea neuvoa opettajalta, 

tulisi helpottaa ennalta sovittavien yhteydenottotapojen (verkko-ohjaus, puhelinohjaus, lähiohjaus) 

esiin tuomisella.  

 

5. Opiskelijan arviointikäytäntöä työsuhteessa tapahtuvassa harjoittelussa tulisi kehittää. Ongelmat 

opiskelijan oppimisen arvioinnin puutteellisuudessa saattoivat johtua siitä, että opiskelija ja 

työyhteisö kokivat opiskelijan olevan harjoittelussa enemmän työntekijän roolissa. Arviointi 

saatettiin kokea myös hankalaksi johtuen vähäisestä yhteistyöstä harjoittelupaikan ja oppilaitoksen 

välillä. Arviointikäytänteitä oppilaskohtaisesti tulisi pohtia etenkin tilanteissa, joissa opiskelijalla 

on työyksikön ulkopuolinen ohjaaja. Työvälineitä ohjaajan käyttöön arvioinnin helpottumiseksi 

tulisi lisätä. Tämä mahdollistaa luotettavan opiskelija-arvioinnin toteutumisen myös opettajan 

taholta.    
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LIITE 1. Tutkimukseen osallistumispyyntö 
 
Hyvä käytännön harjoittelun ohjaaja/ammattikorkeakoulun terveysalan opettaja/opiskelija 
 
 
Opiskelemme Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella terveystieteiden maisteriksi hoitotyön 
opettamisen koulutusohjelmassa. Opintoihimme kuuluu Pro Gradu –tutkielman tekeminen. 
Tutkimuksemme tarkoituksena on kuvata hoitotyön opiskelijoiden, opettajien ja käytännön harjoittelun 
ohjaajien kokemuksia terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvän, työelämässä tapahtuvan 
käytännön harjoittelun toteutusta työsuhteessa. Tutkimuksemme tavoitteena on saadun tiedon pohjalta 
kuvata työsuhteen luomia etuja ja/tai haittoja käytännön harjoittelulle myös suhteessa aikaisempaan 
harjoittelukäytäntöön, jossa opiskelijat eivät ole olleet työsuhteessa. 
 
Pyydämme kohteliaimmin Sinua osallistumaan tutkimukseen, joka suoritetaan haastatteluna. 
Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta jokaisen haastateltavan osuus on erittäin tärkeä. Haastatteluja 
ohjaavat teemat ovat liitteessä (Liite 1). Haastattelu on luottamuksellinen, eikä henkilöllisyytesi tule 
esiin missään tutkimuksen vaiheessa. Sinulla on myös oikeus vetäytyä tutkimuksesta missä vaiheessa 
tahansa, mikä käsittää myös haastattelumateriaalin käytön kieltämisen tutkimusaineistona. Otos 
muodostuu ammattikorkeakoulujen hoitotyön opiskelijoista, heitä ohjanneista hoitotyön opettajista 
sekä käytännön harjoittelujakson ohjaajista, joilla on viimeisen puolen vuoden ajalta kokemus 
opiskelijan käytännön harjoittelujakson suorittamisesta työsuhteessa. 
 
Tutkimukselle on saatu asianmukaiset tutkimusluvat. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston 
lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella, ja ohjaajina toimivat THT, dosentti Marja-Terttu 
Tarkka ja TtM Anna-Liisa Aho. Lisätietoa tutkimukseen liittyvistä asioista saa tutkimuksen tekijöiltä 
(yhteystiedot alla.) Tutkimus valmistuu kesän 2007 loppuun mennessä.  
 
Yhteistyöstä kiittäen, 
 
TtM- opiskelijat 
 
Elina Tarkki   Hanna Dombret 
OSOITE   OSOITE   
puh:xxx xxx xxxx  puh: xxx xxx xxxx  
e-mail: elina.tarkki@uta.fi  e-mail: hanna.m.nurmi@uta.fi 
 
 
Liite 1: Haastatteluteemat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

LIITE 2. Teemahaastattelurunko. 
 
Ennen harjoittelun alkua 
 - Jakson suunnittelu ja organisointi 
 - Harjoittelun koordinointi  
 - Informointi 
 - Sopimukset 
 - Yhteistyö 
 - Ohjaajien nimeäminen 
 - Tavoitteet 
 - Oppimis-tehtävät 
 - Käytännön asiat 
 
 
 
Harjoittelun alku 
 - Perehtyminen 
 - Henk. koht. tavoitteiden asettaminen 
 - Tavoitteet ja  arviointikriteerit  
 - Perehdytys  
 - Ohjauksen periaatteista ja käytännöistä sopiminen 
 - Yhteistyö  
  
 
 
Harjoittelun aikana 
 - Ohjaaminen  
  - Opiskelijan ohjaustarpeiden huomiointi 
 - Tavoitteellisuus, oppimisen edistäminen  
 - Oppimis- tilanteet  
 -Ohjaussuhde 
 - Oppiminen   
 - Ohjaus- ja palautekeskustelut 
 
Harjoittelun päättyminen 
 - Arviointi suullisesti ja kirjallisesti 
 - Itsearviointi  
 -Palautekeskustelut  
 - Arviointi suhteessa tavoitteisiin ja osaamistasoon  
 - Oppimisprosessin arviointi 
 - Harjoitteluprosessin arvioiminen 
 
 
Käytännön harjoittelu työsuhteessa: tulevaisuus? 
 
 
 



    

LIITE 3. Esimerkkejä pelkistyksestä, ryhmittelystä ja kategorisoinnista  1/2 
 
 
 
 
Alkuperäinen ilmaisu Pelkistetty ilmaus Ryhmitelty 

ilmaisu 
Alakategoria 

Joo on tosi paljon eroja, että 

opettajallahan on todella suuri 

vastuu nyt tästä, kun lähettää 

opiskelijan työharjoitteluun, ihan 

palkkatyöhön, opiskelijan. 

Erona opettajan 
suurempi vastuu. 

Työsuhteen vastuut Yhteistyö 

Harjoittelussa, joka tapahtuu 

työsuhteessa, tulee kysymykset, 

että voiko olla yksin ja missä 

tilanteessa voi opiskelijana olla 

yksin sitten siellä työyhteisössä, ja 

mitkä ovat ne vastuukysymykset 

muuten, että mistä voi vastata. 

Nämä asiat ovat erilaiset.  

Erona 
vastuukysymykset. 

Työsuhteen vastuut Yhteistyö 

Heillä on vähän korkeammat 

tavoitteet… se 

sairaanhoitajuuteen kasvaminen 

ja pitkää aikaa siitä palkkatyöstä 

ei pidä tehdä muuta kuin sitä 

sairaanhoitajuuteen kasvua. 

 

Tavoitteiden 
asettaminen 
sairaanhoitajaksi 
kasvamiseen. 

Tavoitteiden 
asettaminen 

Opiskelutavoit-
teet 

Opiskelijan kanssa joudutaan 

yhdessä miettimään sitä, et miten 

tavoitteet vot toteutua kyseisessä 

paikassa ja mitä ne tarkottaat 

siellä ja miten ne voivat tulla esiin 

siinä tehtävässä 

Tavoitteiden 
asettaminen 
työsuhteessa 
opiskelijan kanssa. 

Tavoitteiden 
asettaminen 

Opiskelutavoit-
teet 

Siinä on ne tavoitteet joita pitäisi 

tarkastella harjoittelupaikan työtä 

sairaanhoitajan työn 

näkökulmasta ja se on erilaista 

jossain työpaikoissa.  

Tavoitteita 
tarkastellaan 
suhteessa 
harjoittelupaikkaan. 

Tavoitteiden 
asettaminen. 

Tavoitteisiin 
pääseminen 

Ero on ainakin se että sillon kun 

opiskelija on pelkästään 

opiskelijana harjoittelussa niin 

voi valita enemmän ja 

selkeämmin mihin osallistuu ja 

mitä tekee niinku tavoitteisiin voi 

suunnata.  

 

Tavoitteisiin 
pääseminen 
haastavaa 
työsuhteessa. 

Tavoitteisiin 
pääseminen 

Opiskelutavoitte
et 



    

 
       2/2 
..et hän pääsee niinkun 

sataprosenttisesti työryhmään 

mukaan eikä ole niin sanottu 

pelkkä opiskelija vaan työryhmän 

jäsen. 

Sekä työryhmän jäsen 
että opiskelija. 

Opiskelija- 
työntekijäroolien 
yhdistäminen 

Opiskelijoiden 
oppiminen 

Opiskelijat kuvaa työsuhteessa 

tehtyä harjoittelua, et siinä 

oikeesti oppii sitä vastuuta koska 

se oikeasti tulee eri tavalla. 
 

Vastuun oppiminen 
työsuhteessa. 

Ammatillinen 
oppiminen 

Opiskelijoiden 
oppiminen 

Opiskelija on joutunu olemaan ja 

ottamaan vastuuta eri tavalla 

työsuhteessa. 

 

Vastuun ottaminen 
työsuhteessa eri 
tavalla. 

Ammatillinen 
oppiminen 

Opiskelijoiden 
oppiminen 

No omaa aktiivisuutta tarvitaan ja 

sillain että kyselee asiat valmiiksi 

ja sopii koulun kanssa asiat ja 

selvittää.. 

Opiskelija aktiivisesti 
sopii koulun kanssa 
harjoitteluasiat. 

Opiskelija itse 
aktiivinen 
järjestäjänä 

Harjoittelun 
järjestyminen 

Itse siis oon hankkinut sen.. Opiskelija hankkinut 
harjoittelupaikan itse. 

Opiskelija itse 
aktiivinen 
järjestäjänä 

Harjoittelun 
järjestyminen 

mä en suosittele jos sulla ei 

kokemusta ole ja ehkä vähän 

ikääkin..mutta varsinkin sitä 

kokemusta. 

Kokemuksen 
omaaminen 
suositeltavaa. 

Opiskelijalähtöiset 
ennakkoehdot 
harjoittelulle 

Harjoittelun 
järjestyminen 

No ehkä just tää opettajan kanssa 

yhteydessä oleminen että olisi 

aktiivisempaa ja että niinku 

itekkin vois olla aktiivisemmin 

yhteydessä jos tuntuu että ei sitä 

tule sieltä. 

Opettajan kanssa 
yhteistyö 
aktiivisemmaksi. 

Työelämäyhteis-
työn kehittäminen 

Yhteistyö 

Hän oli luonut omat järkevät 

tavoitteet ja kivasti hoksannut 

tämmösen osaston luonteen että 

mitä täältä voi saada ja hänen 

opiskeluaan palvella että.. 

Opiskelija oli tehnyt 
omat 
harjoittelupaikkakoht
aiset tavoitteet. 

Tavoitteiden 
asettaminen 
harjoittelujaksolle 

Tavoitteet 

Mää tykkäsin kyllä että siinä 

mielessä että opiskelija oli tuttu ja 

tiesi sen mitä hän osaa ja näin. 

Opiskelijan tuttuus 
positiivista. 

Ohjaajien 
kokemukset 
oppimisesta 

Opiskelijan 
oppiminen 

Jos hän olisi ollut vaan opiskelija 

olisin voinut keskittyä häneen ja 

hän ei olisi ollut vahvuudessa 

ollenkaan. 

Henkilökuntavahvuut
een laskeminen 
vaikeutti ohjausta. 

Kielteiset 
kokemukset 
ohjaamisesta 

Ohjaus 

 



    

LIITE 4. Tutkimuslupahakemus 
 
Arvoisa ylihoitaja! 
 

Opiskelemme Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella terveystieteiden maisteriksi hoitotyön 

opettamisen koulutusohjelmassa. Opintoihimme kuuluu Pro Gradu –tutkielman tekeminen. 

Tutkimuksemme tarkoituksena on kuvata hoitotyön opiskelijoiden, opettajien ja käytännön harjoittelun 

ohjaajien kokemuksia terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvän, työelämässä tapahtuvan 

käytännön harjoittelun toteutusta työsuhteessa. Tutkimuksemme tavoitteena on saadun tiedon pohjalta 

nostaa esiin työsuhteen luomia etuja ja/tai haittoja käytännön harjoittelulle. Tutkimuksemme ohjaajina 

toimivat THT, dosentti Marja-Terttu Tarkka ja TtM Anna-Liisa Aho. 

 

Tutkimukseen valitaan kymmenen (10) sairaanhoitajaa, jotka ovat ohjanneet opiskelijaa tämän 

suorittaessa käytännön harjoittelujaksoaan työsuhteessa. Tutkimukseen osallistuminen on 

vapaaehtoista. Tutkimus suoritetaan haastattelemalla, ja haastatteluja ohjaavat teemat ovat liitteenä 

(Tutkimussuunnitelma, liite 1). Haastateltavan henkilöllisyys ei tule esiin tutkimusraportissa. 

Haastattelut tulevat vain tutkijoiden käyttöön ja haastattelumateriaali käsitellään luottamuksellisesti. 

Tulokset julkaistaan opinnäytetyönä Tampereen yliopistossa.  

 

Pyydämme lupaa suorittaa haastattelut johtamissanne hoitotyön yksiköissä yllämainitulle 

kohderyhmälle. Haastattelut suoritetaan maalis-huhtikuun aikana 2007. Toivomme saavamme 

vastauksenne mahdollisimman pian. 

 

Mikäli vastauksenne on myönteinen, toivomme että osoittaisitte meille yhteyshenkilön/-henkilöt, 

johon/joihin voisimme ottaa yhteyttä kartoittaaksemme mahdolliset haastateltavat henkilöt sekä 

tavoittaaksemme kyseiset henkilöt. 

 

Yhteistyöstä kiittäen 
 
TtM opiskelijat 

Elina Tarkki                              Hanna Dombret 
OSOITE        OSOITE 
p.xxx xxx xxxx       p.xxx xxx xxxx 
 



    

LIITE 5. Tutkimuslupahakemus 
 
Arvoisa rehtori! 
 
Opiskelemme Tampereen yliopiston hoitotieteen laitoksella terveystieteiden maisteriksi hoitotyön 
opettamisen koulutusohjelmassa. Opintoihimme kuuluu Pro Gradu –tutkielman tekeminen. 
Tutkimuksemme tarkoituksena on kuvata hoitotyön opiskelijoiden, opettajien ja käytännön harjoittelun 
ohjaajien kokemuksia terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin sisältyvän, työelämässä tapahtuvan 
käytännön harjoittelun toteutusta työsuhteessa. Tutkimuksemme tavoitteena on saadun tiedon pohjalta 
kuvata työsuhteen luomia etuja ja/tai haittoja käytännön harjoittelulle myös suhteessa aikaisempaan 
harjoittelukäytäntöön, jossa opiskelijat eivät ole olleet työsuhteessa. Tutkimuksemme ohjaajina 
toimivat THT, dosentti Marja-Terttu Tarkka ja TtM Anna-Liisa Aho. 
 
Tutkimukseen valitaan kymmenen (10) viimeisen lukukauden opiskelijaa joilla on kokemus käytännön 
harjoittelujakson suorittamisesta työsuhteessa. Tutkimukseen valitaan myös kymmenen (10) opettajaa, 
jotka ovat ohjanneet opiskelijaa tämän suorittaessa käytännön harjoittelujaksoaan työsuhteessa. 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimus suoritetaan haastattelemalla, ja haastatteluja 
ohjaavat teemat ovat liitteenä (Tutkimussuunnitelma, liite 1). Haastateltavan henkilöllisyys ei tule esiin 
tutkimusraportissa. Haastattelut tulevat vain tutkijoiden käyttöön ja haastattelumateriaali käsitellään 
luottamuksellisesti. Tulokset julkaistaan opinnäytetyönä Tampereen yliopistossa.  
 
Pyydämme lupaa suorittaa haastattelut johtamassanne sosiaali- ja terveysalan yksikössä yllämainitulle 
kohderyhmälle. Haastattelut suoritetaan maalis-huhtikuun aikana 2007. Toivomme saavamme 
vastauksenne mahdollisimman pian joko puhelimella tai sähköpostitse. 
 
Mikäli vastauksenne on myönteinen, toivomme että osoittaisitte meille yhteyshenkilön/-henkilöt, 
johon/joihin voisimme ottaa yhteyttä kartoittaaksemme mahdolliset haastateltavat henkilöt sekä 
tavoittaaksemme kyseiset henkilöt. 
 

Yhteistyöstä kiittäen, 

 
TtM- opiskelijat 
 
 
 
__________________________                                   ____________________________ 
 
Elina Tarkki    Hanna Dombret 
OSOITE    OSOITE    
puh:xxx xxx xxxx   puh: xxx xxx xxxx 
e-mail: elina.tarkki@uta.fi   e-mail: hanna.m.nurmi@uta.fi 

 

 

Liitteet: Tutkimussuunnitelma 


