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Tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää bioanalyytikko-opiskelijoiden käytännön ohjatun
harjoittelun arviointia laatien ja käyttöönottaen bioanalytiikan opiskelijoille ohjattuun harjoitteluun
numeeriset arviointikriteerit asteikolle T1, T2, H3, H4 ja K5 sekä ohjeelliset perustelut arvioinnille.
Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia
arviointikriteereistä.
Tutkimus
toteutettiin
kaksiosaisena
toimintatutkimuksena
yhteistyössä
Pirkanmaan
ammattikorkeakoulun ja Kanta-Hämeen keskussairaalan kanssa syksyn 2007 ja kevään 2008
aikana. Ensimmäisessä osassa perustettiin työryhmä, johon kuuluivat tutkija, Pirkanmaan
ammattikorkeakoulun vanhempi lehtori, kaksi ohjaajaa ja kaksi opiskelijaa. Työryhmässä laadittiin
arviointikriteerit kliiniselle mikrobiologialle ja näytteenottoon. Toisessa osassa tutkija keräsi
ohjaajien ja opiskelijoiden kokemuksia arviointikriteerien toimivuudesta. Aineisto kerättiin
teemahaastattelulla sekä ohjaajilta (n=6) ja opiskelijoilta (n=3). Haastattelut nauhoitettiin
myöhempää sisällönanalyysia varten.
Tarkasteltaessa opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia huomattavaa oli, että kaikki haastatellut
kannattivat arviointikriteerejä ja suhtautuivat positiivisesti arvioinnin kehittämiseen. Arvioinnin
suorittaminen arviointikriteereillä sujui tässä tutkimuksessa paremmin mikrobiologian
laboratoriossa. Arviointilomaketta toivottiin sekä näytteenotossa että mikrobiologialla
lyhyemmäksi, mikä selkeyttäisi ja nopeuttaisi sen käyttöä. Näytteenoton arvioinnissa ilmeni
ongelmia opiskelijoiden erilaisen ammattikokemuksen vuoksi.
Tutkimuksessa ilmeni, että ohjaajilla ja opiskelijoilla oli vaikeuksia palautteen antamisessa,
pyytämisessä ja vastaanottamisessa, mistä seurasi ongelmia ammatissa kehittymisessä. Sekä
opiskelijoiden että Pirkanmaan ammattikorkeakoulun asettamien tavoitteiden läpikäyminen oli
ohjaajien mielestä melko vähäistä. Näytteenoton harjoittelun toivottiin tapahtuvan
poliklinikkalaboratoriossa aamukiertojen sijaan. Tutkimukseen osallistuneet haluaisivat lisää
koulutusta liittyen arviointiin ja palautteen antamiseen. Tutkimus antaa arvokasta tietoa käytännön
harjoittelun arvioinnista opettajille, ohjaajille ja opiskelijoille. Tulosten perusteella eri osapuolet
voivat kehittää toimintaansa joko yhdessä tai erikseen.
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The purpose of this study was to develop evaluation of instructed practical laboratory technologist
training by developing and implementing numerical evaluation criteria and reasoning for evaluation
scores T1, T2, H3, H4 and K5. Additionally, the purpose of this study was to describe the
experiences of the students and the instructors on the evaluation criteria.
The study was conducted as a two-part action research in co-operation with Pirkanmaa University
of applied sciences and Kanta-Häme central hospital during the autumn of 2007 and the spring of
2008. In the first part of the study a workgroup consisting of the researcher, senior lecturer of
Pirkanmaa University of applied sciences, two instructors and two students, was founded. In the
workgroup evaluation criteria for clinical microbiology and blood sampling was established. In the
second part of the study the researcher collected experiences of the instructors and the students on
the feasibility of the evaluation criteria. The data was collected from the instructors (n=6) and the
students (n=3) by using theme interview. The interviews were recorded for later content analysis.
While reviewing the experiences of the students and the instructors it was noted that all the
interviewees supported the evaluation criteria and had positive attitude towards developing the
evaluation. In this study evaluation using the evaluation criteria got on better in the microbiology
laboratory. Both blood sampling and microbiology units suggested that the evaluation form should
be shorter which would make its use more crisp and faster. A few problems surfaced in the
evaluation in the blood-sampling unit because of varying professional experience of the students.
The study showed that both the instructors and the students had difficulties in giving, asking and
receiving feedback, which resulted in problems in developing their professional skills. The
instructors thought that walking trough the objectives set by the students and Pirkanmaa University
of applied sciences was rather slight. It was requested that the blood sampling training would take
place in the outpatient clinic laboratory instead of blood sampling rounds of the mornings. Those
who participated in the study requested more training regarding evaluation and giving feedback.
The study gives valuable information on evaluation of practical training to teachers, instructors and
students. Based on the results all the parties can develop their work methods either together or
separately.
Keywords: laboratory technologist, practical training, evaluation
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1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS
Arviointitapahtuma on ammattikoulutuksessa vuorovaikutteinen ja sillä halutaan kehittää
opiskelijan kykyä arvioida omaa ja toisten osaamista ja oppimista. Arvioinnin tehtäviä ovat ohjaus
ja kannustus, opiskelijan itsearviointitaitojen kehittäminen, myönteisen minäkuvan kehittäminen ja
ammatti-ihmisenä kasvun tukeminen sekä tiedon tuottaminen oppimisprosessista. (Kaila-Sayeed &
Kinnunen 2003.) Arviointimenetelmä tulee kehittää sellaiseksi, että se ilmentää konkreettisesti
arvioinnille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen (Lappalainen 1997; Törmä 1998). Tavoitteiden
asettamisessa on otettava huomioon harjoittelujakson kesto, mikä vaikuttaa siihen ehtiikö opiskelija
jakson aikana oppia ammatillista kehittävää otetta ja asioiden hallintaa kokonaisuuksina.
Tavoitteisiin vaikuttaa myös se, kuinka monessa yksikössä opiskelija harjoittelunsa suorittaa.
(Vesterinen 2002.) Opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa itse oppimiseensa ja sen arviointiin ilmentää
sitä, että opiskelijaa kunnioitetaan ainutkertaisena yksilönä ja omana itsenään. Ohjaavalla ja
kannustavalla arvioinnilla opiskelijoiden yksilöllisyys ilmenee oppimistavoitteiden asettamisessa,
oppimisen etenemisessä sekä oppimismenetelmissä ja sillä, että opiskelijan arvioinnilla edistetään
opiskelijan yksilöllisiä pyrkimyksiä. (Kaila-Sayeed & Kinnunen 2003.)
Opiskelijoilla on oikeus saada palautetta opintosuorituksista. Lisäksi heillä on oikeus tutustua
arvioituun opintosuoritukseen ja saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta
opintosuoritukseen. (OPS 2006-2007b.) Opiskelijat arvostavat kirjallista, perusteltua arviointia.
Arviointi jää huonoksi jos opiskelija ei tiedä käytettäviä arviointikriteerejä, mikä hänen työssään oli
huonoa ja hyvää tai mikä yleensäkin vaikutti arvosanan syntymiseen. Arviointikriteerien
olemassaolo tukee arvioinnin oikeudenmukaisuutta. (Lindholm 1998.) Opiskelijalle on varattava
tilaisuus

tutustua

arvioituun

kirjalliseen

tai

muuten

tallennettuun

opintosuoritukseen

(Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352).
Pirkanmaan ammattikorkeakoulun pedagoginen strategia (2004) ottaa kantaa oppimiseen,
opetuksen tuottamiseen ja asiantuntijatietoon ja –taitoon, jotka syntyvät ammattikorkeakoulun
opintojen tuloksena. Strategia koostuu yhdeksästä tavoitteesta, joissa useassa korostetaan
itsearvioinnin kehittymistä ja sen merkitystä opinnoissa. Esimerkiksi tutkivassa työotteessa
palautteen, arvioinnin, itsearvioinnin ja -analyysin merkitys on keskeisessä asemassa. Opiskelija
kehittyy oman oppimisensa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opintojen aikana
edistetään opiskelijan itsetunnon vahvistumista ja vahvan ammatti-identiteetin kehittymistä
erityisesti yksilöllisesti annetun palautteen keinoin.
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Tämän Pro gradu -tutkielman aihe on saanut alkunsa Pirkanmaan ammattikorkeakoulun
bioanalytiikan koulutusohjelman tarpeesta kehittää arviointia. Tutkimus tuottaa tietoa opiskelijalle,
käytännön harjoittelun ohjaajalle ja opettajalle. Tutkimuksen tarvetta lisää myös se, että
aikaisempaa

tutkittua

tietoa

bioanalyytikko-opiskelijoiden

arvioinnista

sekä

arvioinnin

kehittämisestä on kotimaisessa ja ulkomaisessa kirjallisuudessa vähän.
Tutkimuksen

tarkoituksena

on

kehittää

bioanalyytikko-opiskelijoiden

käytännön

ohjatun

harjoittelun arviointia laatien ja käyttöönottaen bioanalytiikan opiskelijoille ohjattuun harjoitteluun
numeeriset arviointikriteerit sekä ohjeelliset perustelut arvioinnille. Lisäksi tutkimuksen
tarkoituksena on kuvata opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia arviointikriteereistä. Tutkimuksen
lähtökohtina ovat työyhteisön, oppilaitoksen ja opiskelijoiden yhteistyö ja eri osapuolten
positiivinen asennoituminen arvioinnin kehittämiseen.
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT

2.1 Asiantuntijuus ja ammattikorkeakouluosaaminen
Luennoilta hankittua teoreettista tietoa tulisi koulutuksessa käyttää käytännöllisten ongelmien
ratkaisuun, sillä ongelmanratkaisutaidoilla on keskeinen rooli asiantuntijaksi kasvamisessa (Tynjälä
2005). Ammatillinen asiantuntija osaa yhdistää teorian ja käytännön toisiinsa. Tärkein taito
ammatilliselle asiantuntijuudelle on oman toiminnan erittelykyky, mikä tarkoittaa argumentoivaa
keskustelua oman itsensä kanssa. Eli ammatillisella asiantuntijalla on hyvin kehittynyt taito arvioida
omia tietoja ja ongelmanratkaisuvalmiuksia. Hän toimii tietoisesti, koska osaa toimia reflektoivasti
ja osaa analysoida eli eritellä toimintaansa nyt tai sen jälkeen. Nykyisin asiantuntijalla on myös
oltava taitoa hankkia ja käsitellä uutta informaatiota. (Halonen 2004; Janhonen & VanhanenNuutinen 2005.) Ammattikorkeakoulusta valmistuneella on laajaa ja monipuolista osaamista
asiantuntijuuden kehittymisen pohjana. Kehittymistä ilmentää kriittinen ajattelutapa. Työssä
tarvittava asiantuntijuus kehittyy osaksi työntekijän ja työtehtävien välisen suhteen pohjalta.
Ammatillinen kehittyminen on jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä prosessi, sillä asiantuntijuus ei ole
pysyvästi saavutettava ominaisuus. (Janhonen & Vanhanen-Nuutinen 2005.)
Ammattitaidon ytimen voi kuvata erottelemalla oppimisen eri muodot. Ihminen voi oppia
jäljittelemällä (learning by doing), tekemällä eli tuottamalla (learning by making) tai olemalla
(learning by being). Perinteisesti oppiminen nähdään liikkeenä yli käsitteellisten tasojen.
Asiantuntijaksi kuvataan henkilö, joka on tuottaja ja joka tuottaa sen sosiaalisen tilan, jossa asioiden
toteaminen, tavoitteiden asettaminen ja lopputulos on mahdollista. Kuitenkin teoria ja käytäntö
asetetaan vastakkain tieto-opin pohjalta lähtevässä oppimisen tarkastelussa, tuottaminen jää usein
tarkastelun ulkopuolelle. (Volanen 2003.)
Ammattisivistys edellyttää, että asiantuntija voi määrittää itse työnsä ehtoja ja tavoitteita.
Ammattitaidon oppimisessa keskeinen osa on ammattihyveiden oppimisella. Niitä ei voida oppia
teoreettisesti tai esityksellisesti, vaan niiden on oltava läsnä sen sosiaalisen tilan synnyttämisessä,
konstituutiossa, jonka asiantuntija tuottaa osaamisellaan. Ammattihyveiksi on määritelty avoin
harkitsevuus,

innostava

todellisuustajuisuus,

rohkea

kärsivällisyys,

kyky

ennakoivaan

visualisointiin, käytännöllinen intuitio ja hyvän, oikean ja kauniin synnyttämisen taito. (Volanen
2003.) Asiantuntijan eli ekspertin tieto koostuu useista eri tiedon alueista: muodollisesta eli
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kirjatiedosta, käytännöllisestä eli kokemuksellisesta tiedosta ja itsesäätelytiedosta eli oman
toiminnan kriittisestä ja tietoisesta ajattelusta (Tynjälä 2005).
Valtioneuvoston

asetuksessa

ammattikorkeakouluista

15.5.2003/352

mainitaan

ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen yleiset tavoitteet. Tarkoitus on antaa
opiskelijalle koulutuksen myötä: 1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja -taidot sekä niiden
teoreettiset perusteet asianomaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimista varten; 2) edellytykset
asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen; 3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen;
4) riittävä viestintä- ja kielitaito; sekä 5) asianomaisen alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät
valmiudet.
Ammattikorkeakoulun perusopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle laaja-alainen yleiskuva
asianomaisen

tehtäväalueen

asemasta

ja

merkityksestä

yhteiskunnassa,

työelämässä

ja

kansainvälisesti, perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtäväalueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin
ja viestintään sekä antaa hänelle asianmukainen kielitaito. Ammattiopintojen tavoitteena on
perehdyttää opiskelija asianomaisen ammatillisen tehtäväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin
ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiskelija
valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työskentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtävissä ja
yrittäjänä sekä osallistumaan työyhteisön kehittämiseen. Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää
opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä
tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. (Opetusministeriö 2006a.) Opiskelijan rooli
hoitotyön käytännön harjoittelussa määräytyy vuonna 1995 voimaan tulleen lain Laki
ammattikorkeakouluopinnoista (256/95) mukaan. Opiskelija osoittaa opinnoissa tavoitteiden
mukaista tietojen ja taitojen hallintaa sekä oppilaitoksen ja työelämän sosiaalisena yhteisönä
edellyttämää käyttäytymistä (Kasurinen & Kontulainen 1998).
Ammattikorkeakouluosaaminen kuvataan neljänä komponenttina, joiden kokonaisuus mahdollistaa
osaamisen ja asiantuntijuuden (Kuvio 1). Opiskelijoiden saavuttamassa osaamisessa yhdistyvät
tieteellinen tietäminen ja ammatillinen taitaminen sekä ymmärtäminen ja kyky hyödyntää tietämistä
ja taitamista erilaisissa tilanteissa. Ammattikorkeakouluosaaminen tarkoittaa tutkittuun tietoon
perustuvaa tietämistä, kontekstin ja sen ilmiöiden ymmärtämistä, tekemisen osaamista ja erilaisten
työelämän tilanteiden hallintakykyä. Valmistuvalta oppilaalta edellytetään, että hänellä on riittävästi
perusteltua tietoa, että hän kykenee ymmärtämään erilaisia työelämään liittyviä ilmiöitä ja osaa
tehdä ja toimia sekä kykenee ottamaan hallintaan erilaiset työelämään liittyvät tilanteet. (Raij 2003.)

8

Kuvio 1. Ammattikorkeakouluosaaminen mukaillen Katariina Raijta (Raij 2003)

2.2 Käytännön harjoittelu oppimisympäristönä
Käytännön harjoittelu on oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua. Sen toteuttamiseen
osallistuvat opiskelijan lisäksi työpaikan ohjaaja ja opettaja. Ohjattu oppiminen työkentällä
edellyttää näiden tahojen välistä vuorovaikutusta. (Mäkeläinen 2000; Hulkari 2006.) Opiskelijan on
pystyttävä toimimaan itseohjautuvasti varsin monitahoisessa ympäristössä. Työpaikalla oppimiseen
vaikuttavat esimerkiksi työpaikan fyysiset puitteet, työprosessi, työyhteisön sosiaaliset käytännöt
sekä työpaikan taloudellinen järjestelmä ja pedagoginen näkemys eli käsitys oppimisesta. Eri
osapuolten yhteistoiminnassa olennaisinta on se, miten toiminnalle määritetään yhteiset tavoitteet ja
työnjako. (Mäkeläinen 2000; Vesterinen 2002.) Hoitotyön koulutukseen kuuluvasta harjoittelusta
voidaan

käyttää

myös

nimityksiä

ammattia

edistävä

harjoittelu,

käytännön

opiskelu,

työssäoppiminen, ohjattu harjoittelu ja kliininen opiskelu.
Oppiminen on kontekstisidonnaista toimintaa, joka on aina yhteydessä siihen toimintaan,
kontekstiin

ja

kulttuuriin,

jossa

tietoa

opitaan

ja

käytetään.

Käytännön

ohjatuissa

harjoittelutilanteissa opiskelijat kohtaavat todellisia ongelmia sekä opiskelevat teoriaa kytkettynä
hoitotyön aitoihin käytännön tilanteisiin koulutuksen eri vaiheissa. Yhdessä kontekstissa opittu tieto
ei kuitenkaan ole aina sellaisenaan siirrettävissä toiseen kontekstiin, vaan opiskelija konstruoi
9

tietoisesti oppimaansa uusissa tilanteissa ja näin rakentaa näkemystään hoitotoiminnasta. (Sarajärvi
2003.)
Opiskelijan ohjaus on jatkuvaa oppimisen arviointia ja suunnittelua (Mäkeläinen 2000). Ohjauksen
tarkoitus on auttaa opiskelijaa oppimisprosessin henkilökohtaistamisessa sekä syvällisen
omakohtaisen kokemuksellisuuden ja merkityksellisyyden löytämisessä. Koulutuksen tavoitteet
ohjaavat opiskelijan omien tavoitteiden laadintaa. Opiskelija vastaa itse ammatillisesta kasvustaan
mutta ohjaaja on prosessissa koko ajan mukana. Ohjaaja antaa aikaa, huomiota ja kunnioitusta
opiskelijalle ja vaistoaa sensitiivisesti mistä ohjattava löytää opittavan asian mielekkyyden ja
innostuu. Tärkeintä on, että ohjaaja on tietoinen omasta toiminnastaan koko ajan, sillä hän on
ammatillinen malli opiskelijalle. Ohjaajan tulee tietää miten keskustelee, miten kuuntelee ja mitä
oletuksia ja ennakkoluuloja hänellä itsellään on sekä millaisia fyysisiä ja emotionaalisia reaktioita
hänellä on ohjaustilanteessa. Kyse on pitkälti vuorovaikutustilanteesta ja sen onnistumisesta.
Ohjaajalla

on

myös

eettinen

vastuu,

joka

näkyy

toiminnassa

rehellisyytenä

ja

oikeudenmukaisuutena sekä oman toiminnan kyseenalaistamisena. (Isokorpi 2003.)
Ilmapiiriltään myönteiseksi koettu ohjaussuhde edistää useiden tutkimusten mukaan opiskelijan
ammatillista kasvua. Ohjaustehtäväänsä sitoutunut henkilökohtainen ohjaaja on paras ammatillinen
samaistumiskohde opiskelijalle. Ilmapiiriltään avoimessa ja luottamuksellisessa ohjaussuhteessa
opiskelija voi parhaiten pohtia oppimiskokemuksiaan ja ammatillista kehitystään. Opiskelijan
ohjauksen onnistumisessa tärkeää on käytännön harjoittelun osaston henkilökunnan ja opettajan
yhteistyö. (Vesterinen 2002; Sarajärvi 2003; Isokorpi 2003; Saarikoski, Syrjälä & Ylönen 2004.)
Tampereen yliopistolle tehdyssä väitöskirjassa (Hulkari 2006) pyritään kehittämään ja
selkeyttämään työssäoppimisen laatua ammatillisessa koulutuksessa sosiaali- ja terveysalalla.
Työelämässä

oppimaan

oppimisen

taidot

vaihtelivat

tutkimuksessa

opiskelijakohtaisesti.

Negatiivisemmin työssäoppimisen laatua arvioivat opiskelijat, joiden käytännön harjoittelun
ohjaustarve oli tavanomaista suurempi. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että koska työelämän
ohjausresurssit ovat rajalliset, on opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen
oppilaitoksen tehtävä ja ohjausta on suunnattava sinne, missä ohjaustarvetta ei pystytä työpaikan
puolesta täyttämään. Esimerkiksi työssäoppimisjaksojen aikana käytävää verkkokeskustelua
ehdotetaan

yhdeksi

toimivaksi

ratkaisuksi

ohjauksen

ongelmaan.

Tutkimustuloksissa

huomionarvoista on myös eri osapuolten näkökulmaerot siitä, mitä laatu työssäoppimisessa on.
Opiskelijoiden laatukäsitys oli vahvasti sidoksissa ammattitaidon oppimiseen ja oppimisen
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mahdollisuuksiin työpaikalla. Opettajien laatunäkemys oli hyvin hallinnollinen ja painotti rakenteita
ja olosuhteiden luomista oppimiselle, kun taas työpaikkaohjaajien laatunäkökulma korosti
harjoittelun lopputulosta ja opiskelijan osoittamaa ammattitaitoa. Samaan tutkimustulokseen on
päätynyt myös Turpeinen (1999), jonka mielestä työpaikkoja kiinnostaa eniten opiskelijan
käytännön osaaminen, kun taas koulu painottaa hyvää ammattiteorian tuntemusta. Erilaiset
laatukäsitykset asettavat tärkeän kysymyksen siitä, mistä tai kenen näkökulmasta oppimista
käytännön harjoittelussa tulee kehittää.
Vesterisen väitöskirjassa (2002) käsitellään ammatillista harjoittelua osana ammattitaidon
kehittymistä

ammattikorkeakoulussa.

Tutkimustulosten

mukaan

työyhteisön

sosiaalinen

vuorovaikutus on ammatillisessa harjoittelussa suurin oppimisen lähde. Työpaikan ohjaaja ja muut
työyhteisön jäsenet luovat ilmapiirin, joka vaikuttaa ratkaisevasti siihen mitä ja miten opiskelija
oppii. Tutkimustuloksissa huomioitavaa on, että opiskelijalla tulisi olla enintään kaksi ohjaajaa, sillä
mitä useampi ohjaaja sitä huonommat oppimistulokset olivat. Koulun tulisi tukea jo ennen
harjoittelua opiskelijoiden oppimaan oppimisen taitoja, sillä opiskelijat eivät tässä tutkimuksessa
oppineet reflektointitaitoja pelkästään käytännön harjoittelun aikana. Esimerkiksi työtä kehittävä ote
puuttui opiskelijoiden oppimisesta täysin. Reflektointitaitojen opettelu on siis syytä aloittaa jo
koulutuksen alussa. Työpaikalla tapahtuvaa oppimista edistivät oppilaiden mielestä tässä
tutkimuksessa

oppimistehtävät,

oppimispäiväkirja,

kehityskeskustelu

ja

loppukeskustelun

itsearviointi. Vastaavia tutkimustuloksia on Lappalaisella (1997). Tulokset tukevat käsitystä siitä,
että kokemusten rakentuminen oppimiseksi tarvitsee keskustelevaa ohjausta.
Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteistyönä on kehitetty
opiskelijoiden ohjauksen klinikkaopettajatoiminta, jonka taustalla oli yhteinen tarve selkeyttää
opettajan ja ohjaajan osuutta opiskelijan ohjauksessa sekä lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua
organisaatioiden välillä. Opiskelijan ammattitaidon kehittymistä arvioidaan opintojen eri vaiheissa
toteutettavilla keskusteluilla. Tavoitekeskustelu järjestetään ohjauksen alussa opiskelijan, opettajan
ja ohjaajan kesken. Väliarviointikeskustelu toteutetaan harjoittelun puolessa välissä yksilöllisesti tai
pienryhmässä ja siinä arvioidaan täsmentyneitä omia ja opintojakson tavoitteita, arvioidaan
oppimisen

edistymistä

sekä

keskustellaan

mahdollisen

oppimistehtävän

etenemisestä.

Loppuarviointikeskustelu on harjoittelujakson viimeisellä viikolla ja se toteutetaan yksilöllisesti
opiskelijan, lähiohjaajan ja opettajan kesken. Arviointi on sekä sanallinen että numeerinen ja se
pohjautuu kirjallisiin arviointikriteereihin. Opiskelijan arvioinnista vastaa opettaja yhdessä ohjaajan
kanssa. (Sulosaari, Lehti, Paltta, Pulkkinen & Ääri 2006.)
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Hinkkasen (2002) Pro gradu –tutkielman tarkoituksena oli kuvata käytännön ohjaajien kokemuksia
opettajan ja ohjaajan yhteistyöstä sairaanhoidon opiskelijoiden käytännön opiskelun ohjauksessa ja
sitä, miten ohjaajat kehittäisivät yhteistyötä. Ohjaajien mielestä yhteistyöilmapiiri on myönteinen
mutta yhteistyötä on aivan liian vähän. Opettaja ja ohjaaja eivät olleet tietoisia toinen toisensa
ohjauksesta eivätkä yhteistyöhön kohdistuvista odotuksista. Tuloksista ilmeni myös, että opettaja ja
ohjaaja eivät keskustele yhdessä siitä, millaista heidän yhteistyönsä on ja miten sitä voisi kehittää.
Yhteistyötä estävinä tekijöinä mainittiin opettajan ja ohjaajan erilaiset näkemykset käytännön
opiskelun tavoitteista, huono vuorovaikutus, huono tiedonkulku, rasitteena olevat vanhat perinteet
sekä puutteelliset tiedot toisen osapuolen työnkuvasta. Yhteistyön kehittämismuotoina nähtiin sen
sijaan yhteisten tapaamisten kehittäminen, yhteiset koulutukset ja projektit sekä myönteisempi ja
avoimempi

suhtautuminen

yhteistyökumppaniin.

Tutkimustulosten

perusteella

yhteistyön

kehittämisen tulee olla suunnitelmallista.

2.3 Bioanalyytikon ammatillinen osaaminen
Bioanalytiikan

koulutusohjelman

ammattikorkeakoulututkinnon

suorittaneet

opiskelijat

rekisteröidään valmistumisen jälkeen terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen laboratoriohoitajina.
Laboratoriohoitajan tehtävä on laboratoriotutkimusten avulla tuottaa luotettavaa tietoa potilaan tai
asiakkaan

terveydentilasta.

Ydintehtäväalueet

ovat

asiakaspalvelu,

näytteenotto

ja

laboratoriotutkimusten analysointi sekä kehittämis-, opetus-, ohjaus- ja asiantuntijatehtävät.
Työpaikka voi olla laboratorio terveydenhuollon eri sektoreilla tai tutkimuslaboratorio.
Laboratoriohoitaja voi suorittaa näytetutkimuksia kliinisen kemian, hematologian, mikrobiologian,
histologian, sytologian ja perimäntutkimuksen laboratorioissa. Potilastutkimuksissa potilas on läsnä
tutkimusta tehtäessä ja hänen elimistönsä toimintaa mitataan suoraan, mistä esimerkkejä ovat
fysiologian ja neurofysiologian sekä isotooppitutkimusten laboratoriot. (Bioanalyytikkoliitto 2005.)
Laboratoriohoitajan korkeatasoinen ammattipätevyys edellyttää koko laboratoriotutkimusprosessin
syvällistä teoreettista hallintaa, tarkkaa työskentelytapaa, teknistä osaamista sekä kykyä ja halua
asiakaspalveluun. (Opinto-opas 2003-2007; Opinto-opas 2008-2009.)
Laboratoriotutkimusprosessiin kuuluu preanalyyttinen, analyyttinen ja postanalyyttinen vaihe, jotka
laboratoriohoitaja

suorittaa

joko

moniammatillisen

tiimin

jäsenenä

tai

itsenäisesti

(Bioanalyytikkoliitto 2005). Tutkimusprosessin preanalyyttinen vaihe sisältää ennen varsinaista
tutkimusta tapahtuvat toimenpiteet ja on perusta tutkimustulosten luotettavuudelle. Analyyttinen
vaihe pitää sisällään tutkimusten analysoinnin laatuvaatimusten mukaisesti. Postanalyyttinen vaihe
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on taas laboratoriotutkimustulosten luotettavuuden arviointia yhdessä jatkotoimenpide-ehdotusten
ja tulosten tiedottamisen kanssa. Laboratoriohoitajalta vaaditaan jatkuvaa oppimistaitoa, sillä
ammattitaito ja ammatin tietoperusta nähdään dynaamisena, jatkuvasti muuntuvana. (Opinto-opas
2003-2007.)
Koko laboratoriopalveluprosessin laatua on kyettävä arvioimaan, kehittämään ja uudistamaan.
Laboratoriopalvelujen laadunvarmistus tarkoittaa toimenpiteitä, suunnitelmia ja menettelytapoja,
joilla taataan, että halutut laatutavoitteet saavutetaan. Sosiokulttuurisia taitoja tarvitaan yhä
enemmän, koska työt muuttuvat enenevässä määrin ryhmä- tai tiimityöksi. Laboratoriohoitajan
pitää myös ymmärtää ammattinsa eettiset periaatteet. (HYKS 2002.)
Opetusministeriö (OPM) kuvaa työryhmämuistiossaan (2006b) terveydenhuollon koulutuksesta
valmistuvien ammatillista osaamista, keskeisiä opintoja ja vähimmäisopintopisteitä (LIITE 1).
Bioanalyytikolta vaaditaan entistä laajempaa alan tuntemusta ja osaamista, koska laboratorioilta
vaaditaan yhä parempaa palvelua ja kustannustehokkuuden lisäämistä sekä kansainvälisten
standardien mukaista akkreditointia ja sertifiointia. Isoissa laboratorioyksiköissä työ on
automatisoitua
erikoisalueiden

ja

edellyttää
lisäksi.

bioanalyytikolta

Bioanalyytikon

erikoisosaamista
ydinosaamisalue

kliinisen
on

laboratoriotyön

OPM:n

mukaan

laboratoriotutkimusprosessin hallinta ja kehittäminen. Ammatin ydinosaamisen edellyttämät alueet
ovat:

laboratoriotutkimusprosessin

laboratoriotutkimusprosessin

preanalyyttisen

analyyttisen

vaiheen

vaiheen

edellyttämä
edellyttämä

osaaminen,
osaaminen,

laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttisen vaiheen edellyttämä osaaminen, laatuosaaminen,
opetus- ja ohjausosaaminen, tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen.
International Federation of Biomedical Laboratory Science (2005) on laatinut työryhmässään
kymmenen osa-aluetta, joilla kuvata bioanalyytikon ydinosaamista (LIITE 2). Ydinosaaminen
määritellään jokapäiväisiksi tiedoiksi, taidoiksi ja kyvyiksi, joilla työstä suoriudutaan ammatin
edellyttämällä tavalla. Ydinosaamisen osa-alueita voidaan käyttää apuna esimerkiksi kehitettäessä
bioanalyytikkojen koulutusta, edistäessä ammatillista kehittymistä, tukemassa työllistymistä ja
henkilökunnan sekä eri analyysimenetelmien arviointia ja laboratorion laatujärjestelmää.
Bioanalyytikon ydinosaamista ja ammattitaitoa on tutkittu ulkomaisissa ja kotimaisissa
tutkimuksissa. Esimerkiksi Caskey (2002) ehdottaa ydinosaamiseen liitettävän ja vaadittavan myös
tietämystä eri kulttuureista Nämä taidot ovat merkitseviä työyhteisössä ja asiakkaiden keskuudessa
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kasvavan kansainvälistymisen myötä. Laboratoriohoitajan täytyy tuntea vieraita kulttuureja,
tiedostaa omat ennakkoluulonsa ja –asenteensa sekä olla valmis tarvittaessa kehittämään kielitaitoa
ja tietämystä vieraista kulttuureista työskennelläkseen näiden potilaiden parhaaksi.
Käytännön työssä päivittäin tarvittavaa osaamista ovat ulkomailla tutkineet puolestaan Beck ja
Laudicina (1999). Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella (n=135) ja vastausprosentiksi
saatiin 73. Tutkimuksessa todettiin, että tärkeimmät laboratoriohoitajan ammatissa osattavat
päivittäiset taidot olivat työntekijöiden mielestä ihmissuhde- ja yhteistyötaidot. Seuraavaksi eniten
tarvittiin työntekijän joustavuutta mm. työajan ja -paikan suhteen. Teknistä osaamista sekä
tieteellistä tietoa työntekijät painottivat kolmantena ja ongelmanratkaisutaidot kuvattiin vasta
neljäntenä työssä osattavana asiana.
Lindell (1996) on tutkinut Suomessa laboratoriohoitajakoulutuksen antamien valmiuksien
vastaavuutta työelämän vaatimuksiin päättövaiheen opiskelijoiden arvioimana. Tulosten mukaan
laboratoriohoitajan ammattitaito jäsentyi kahdeksitoista kompetenssialueeksi: tekniset valmiudet,
teoreettiskäytännölliset taidot, kliinisen osaamisen yleisvalmiudet, tilanteen hallintavalmiudet,
kommunikaatiovalmiudet, vuorovaikutusverkoston kehittäminen, laadunhallinta, organisatorisiin
tehtäviin liittyvät valmiudet, ammatillinen uusiutuminen, ammatillinen identiteetti, ohjaus ja
neuvonta sekä kouluttajavalmiudet.
Virtanen (2003) on puolestaan tutkinut Tampereen yliopistolle tehdyssä Pro gradu –tutkielmassaan
potilaan

ja laboratoriohoitajien välistä vuorovaikutusta verinäytteenottotilanteessa potilaan

kokemana.

Tämän

tutkimuksen

mukaan

potilaat

korostivat

verinäytteenottotilanteessa

laboratoriohoitajan hyvän ammattitaidon lisäksi hänen sosiaalisia taitojaan, jotka koettiin
puutteellisiksi ja joihin tulisi jatkossa yhä enemmän teknistyvässä työympäristössä kiinnittää
huomiota. Potilaan ja bioanalyytikon vuorovaikutuksella näytteenottotilanteessa on koettu olevan
myös yhteyttä näytteen laatuun (Parkkila 2006). Stressi voi muuttaa veriarvoja, joten
näytteenottajalta vaaditaan kykyä rauhoitella asiakasta. Eri tutkimusten mukaan hyvät yhteistyö- ja
vuorovaikutustaidot ovat bioanalyytikon ammatissa erittäin tärkeitä.

2.4 Arviointi
Käsitettä arviointi (evaluaatio) käytetään oppilaitoksen kielenkäytössä useissa eri merkityksissä. Se
voi tarkoittaa jonkin asteikon tai kriteeristön avulla pääteltävää laadun tai määrän erittelyä, joko
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systemaattista tai epäsystemaattista tietyn kohteen havainnointia tai arvioinnin luotettavuuden ja
pysyvyyden arviointia (meta-arviointia). (Koppinen ym. 1994; Surakka & Poutanen 1995.)
Arvioinnin tehtävänä on muun muassa tukea ja ohjata oppimista sekä opettamista ja motivoida ja
kannustaa

oppilasta.

Lisäksi

oppilasarvioinnin

tulee

tukea

oppilaan

itsearviointitaitoja.

Merkityksellisintä arviointilanteessa on aina miten oppilas kokee arvioinnin. (Koppinen ym.1994;
Surakka & Poutanen 1995; Törmä 1998.) Arviointi laaditaan aina tarkoitusta varten ja sen tuloksia
käytetään johonkin (Mäkeläinen 2000).
Arviointiin liittyy perinteisesti ajatuksia palkitsemisesta, rankaisemisesta, järjestykseen laittamisen
tarpeesta ja motivoinnista. Arvioinnin suunnittelun kannalta tärkeintä on kuitenkin pohtia miksi
arvioidaan ja mihin arvioinnilla pyritään vaikuttamaan. Vasta näiden kysymysten pohdinnan jälkeen
on syytä miettiä arvioinnin muotoja ja kysyä kuka arvioi. Tärkeää on miettiä onko arviointi
ulkopäin tulevaa kirjallista, suullista, numeerista vai itsearviointia. (Mäkitalo 1998; Mäkeläinen
2000.) Arviointimenetelmää valittaessa on yhdessä mietittävä ja sovittava, millä tavoin opiskelija
parhaiten osoittaa oppimansa ja miten osaamisesta saadaan luotettavaa arviointitietoa. Samassa
ryhmässä opiskelevia voidaan myös arvioida eri menetelmin. (Lappalainen 1997; Kaila-Sayeed &
Kinnunen 2003.) Arviointi voi ajoittua oppimiskokonaisuuksiin ja –prosesseihin nähden eri tavoin,
jolloin se on jaettavissa diagnostiseen, formatiiviseen ja summatiiviseen arviointiin. Diagnostinen
arviointi on ennen oppikokonaisuuden tai opetuksen alkua tapahtuvaa opiskelijoiden lähtötason
mittaamista, kun taas formatiivinen arviointi tarkoittaa opiskelijoiden oppimisen seuraamista
opetuksen edetessä. Summatiivinen arviointi on tietyn oppikokonaisuuden päättyessä pidettävää
oppimisen tuloksellisuuden selvittämistä. (Koppinen ym.1994.)

2.4.1 Arvioinnin tehtävät
Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta tuntemaan itsensä, arvostamaan itseään sekä luottamaan
itseensä. Minäkuva tarkoittaa oppilaan kokonaisvaltaista käsitystä itsestään oppijana ja
ammattihenkilönä

eli

itsetuntemusta,

itsearvostusta

ja

itseluottamusta.

Itsetuntemuksen

kehittymisessä avainasemassa ovat tavoitteiden asettaminen, suoran palautteen saaminen ja
edistymisen huomioiminen. Opiskelijan itsearvostusta kehitetään parhaiten huomioimalla hänen
kehityksensä oppiaineissa, joita hän itse arvostaa eniten. Itseluottamus syntyy opiskelijalle vain
kokemuksen myötä, sillä se on seurausta onnistuneesta työtehtävästä. (Koppinen ym.1994; KailaSayeed

&

Kinnunen

2003.)

ammattikorkeakouluopiskelijoiden

Lindholm

mielipidettä
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(1998)

arvioinnin

selvitti

tavoitteista

tutkimuksessaan
ja

tarkoituksesta.

Vastauksista ilmeni, että opiskelijat kokivat arvioinnin tarkoituksen ammatillisen ja persoonallisen
kasvun seuraamisena, ammattiroolin omaksumisen tukemisena ja monenlaisen palautteen
hyväksymisen tukemisena.
Opiskelijan ammatti-ihmisenä kasvaminen tapahtuu asteittain saadun palautteen ja kehittymisen
myötä. Tässä arvioinnilla on suuri merkitys. Arvioinnin tulee tukea oppilaan yksilöllistä tapaa
jäsentää, hankkia ja käsitellä sekä arvioida tietoa, sillä jokaisella opiskelijalla on aikaisempien tietoja ajatusmallien perusteella eri lähtötilanne ja jokainen kykenee vastaanottamaan ja hahmottamaan
tietoa vain sen mukaan, mikä on ennestään tuttua. (Koppinen ym. 1994; Lappalainen 1997; KailaSayeed & Kinnunen 2003.)
Arviointi tuottaa tietoa oppimisprosessista oppilaalle, opettajalle ja käytännön ohjaajille sekä
oppilaan vanhemmille. Arvioinnilla selvennetään mitä opiskelija osaa, mitä hänen pitäisi vielä
oppia, missä opinnoissa menestyy parhaiten ja mikä on vaikeinta, missä opiskelija on lahjakkain ja
miten suunnitella jatkokoulutusta hyödyntäen oppilaan vahvuuksia. Lisäksi oppilaan arviointi
tuottaa tietoa koululle koulutuksen kehittämistä varten. Tutkintotodistuksen arvosanat välittävät
valtakunnallisesti vertailukelpoisen tiedon siitä, minkä tasoista oppilaan osaaminen on. (KailaSayeed & Kinnunen 2003.)

2.4.2 Oppimiskäsitys ja arviointi
Viime vuosikymmenten aikana oppimisteoria on muuttunut behavioristisesta ärsyke-reaktio mallista
konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Nykyään oppiminen nähdään monipuolisesti huomioiden
oppimisympäristöä, opettajaa ja oppilasta. Edellä mainittu muutos vaikuttaa myös arviointiin, sillä
oppilasarvioinnin tulee kehittyä oppimiskäsitysten kehittymisen myötä. Perinteinen arviointi on
selkeää behavioristisen oppimiskäsityksen mukaista tehdyn työn arvostelua. Arviointi perustuu
opettajan asettamiin tavoitteisiin ja opettaja suorittaa arvioinnin yksin antamillaan kriteereillä.
Behavioristinen arviointi ei motivoi oppilasta, ei kerro missä oppilas on hyvä ja missä ovat heikot
kohdat, oppilas ei yleensä myöskään tunne arviointikriteerejä, sillä arviointi on irrallinen suorite.
(Hongisto 2000.)
Konstruktivistinen oppimiskäsitys perustuu konstruktivistiseen tieteenteoriaan ja kognitiiviseen
psykologiaan. Siinä korostuu opiskelijan aikaisempien tietorakenteiden ja kokemusten merkitys
oppimisessa. Oppiminen on aktiivista tiedon rakentamista, tarkentamista ja uudelleenmuotoilua. Se
mitä opitaan riippuu oppimisympäristöstä, tiedon luonteesta ja oppilaan aikaisemmista tiedoista.
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Oppilas konstruoi oman näkemyksensä tapahtumista oman kokemuksensa ja aiempien
konstruoitujen malliensa perusteella. Konstruktivistisessa arvioinnissa arviointia ei nähdä
opettajakeskeisenä suoritteena. Arviointi ei ole yksilöllistä arviointia vaan se ulottuu laajemmin
koko

oppimistilanteen

tarkasteluun

ja

sisältää

yhteistoiminnallisuuden

elementtejä.

Arviointimuodot ovat monipuolisia ja oppilasta kannustavia. (Tynjälä 2005; Hongisto 2000.)

2.4.3 Arvioinnin muotoja
Yleensä laadullinen ja määrällinen arviointi vuorottelevat opetuksessa luontevasti. Laadullisella
arvioinnilla opettaja havainnoi kokonaistilannetta ja tekee päätelmiä kerätystä havaintoaineistosta.
Tarkoitus on arvioida esimerkiksi sitä millaista oma tai yhteistoiminta on tai millaisia tuloksia se
tuottaa. Määrällinen arviointi on arvioitavan kohteen mittaamista ja esimerkiksi sen selvittämistä,
miten oppiminen on edistynyt tai estynyt. Suomessa arviointi on yleensä määrällistä ja numeraalista
mutta viime vuosina on pyritty lisäämään suullisen ja laadullisen palautteen määrää. Arvostelu voi
olla absoluuttista, jolloin opiskelijan suoritusta verrataan absoluuttiseen eli ennalta sovittuun ja
määriteltyyn kriteeristöön tai tavoitteisiin. Suhteellisella arvioinnilla opettaja taas vertaa yhden
opiskelijan tulosta toisten oppilaiden tuloksiin, mikä toteutetaan yleensä asettamalla arvioitavat
paremmuusjärjestykseen ja sen jälkeen arvosanat jaetaan sovitun jakauman perusteella.
Tavoitteellinen arviointi on suhteessa oppimistavoitteisiin. Oppimistuloksia verrataan joko tarkasti
määriteltyihin yhteisiin tavoitteisiin tai yksittäisen opiskelijan tai oppiryhmän omiin tavoitteisiin.
(Koppinen ym.1994.)
Verbaalisella eli suullisella arvioinnilla pyritään tukemaan oppilaan omaa arviointitaitoa,
minäkäsitystä ja tavoitteenasettelua. Verbaalista arviointia ovat esimerkiksi oppilaan ja opettajan
luokassa toteuttama arviointikeskustelu, jossa voi pohjana olla oppilaan kokoama portfolio tai
lukuvuosittainen arviointikeskustelu, johon osallistuvat myös oppilaan vanhemmat. Portfolion
hyödyntäminen oppilaan arvioinnissa lisää itsearvioinnin osuutta, koska oppimista ja opiskelua
kuvataan valikoitujen tuotosten pohjalta. Verbaalisessa arvioinnissa kaikki keskustelijat ovat
yhdessä oppimassa ja saamassa aineksia oman työnsä kehittämiseen. Opettajalta verbaalinen
arviointi vaatii omien sanomien merkityksen ja sisällön tärkeyden huomioimista. Kiitos, kehuminen
ja kannustus, rohkaisu ja hyväksyminen sekä tunnustus ovat monta kertaa oppilaille tärkeitä.
Sisällöllisesti laadukas arviointipalaute antaa tietoa oppilaan vastauksen laadusta. Opettajan tulisi
palautteen avulla tarjota opiskelijalle mahdollisuus laajentaa vastaustaan tarjoamalla esimerkiksi
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vihjeitä

tai

vastausvaihtoehtoja

ratkaistavaan

tehtävään.

Korjaavaa

palautetta

annetaan

Kuopion

ala-asteelle

tehdyssä

säännönmukaisesti toistamalla tai kysymällä. (Törmä 1998.)
Verbaalista

vuorovaikutuksellista

arviointia

on

kehitetty

toimintatutkimuksessa, jonka tavoite oli lisätä verbaalista arviointia oppilaiden kasvun ja kehityksen
tueksi. Arvioinnin kehittämiseen osallistuivat opettajat ja oppilaat yhdessä, keskustellen, videoiden,
havainnoiden ja teoriaan tutustuen. Arvioinnin kehittämisen ohella toimintatutkimukseen liittyvän
yhteistoiminnallisuuden myötä kehittyivät myös opettajien keskenäiset vuorovaikutustaidot. (Törmä
1998.) Turun normaalikoulun perusopetuksessa vuosina 1999-2000 kokeiltiin arviointikeskustelua,
johon osallistui oppilaan lisäksi hänen vanhempansa. Arviointikeskustelu oli osa laajempaa
kehityskeskusteluihin liittyvää projektia, jossa koulun ja kodin yhteistyötä pyrittiin lisäämään.
Kehityskeskustelujen tarkoitus oli saada tietoa opiskelijan oppimisympäristöstä ja tavoista
työskennellä koulussa ja kotona. Keskustelut antoivat vanhemmille mahdollisuuden osallistua
oppilaan tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin. (Hongisto 2000.)
Itsearviointi edellyttää opiskelijalta kykyä havainnoida ja tiedostaa omaa oppimistaan ja
toimintaansa. Opiskelijan on tiedettävä koulutuksen alussa koko tutkinnon ja opintojen kuluessa
kunkin opintojakson tai projektin tavoitteet sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näiden perusteella
opettaja auttaa oppilasta laatimaan omat tavoitteena ja arvioimaan niiden saavuttamista. (Koppinen
ym. 1994; Kaila-Sayeed & Kinnunen 2003.) Opiskelija tarkentaa tavoitteitaan jatkuvasti koko
oppimisprosessin ajan. Itsearvioinnin tavoitteena on se, että opiskelija oppii työskentelemään
laadukkaasti asettamiensa tavoitteiden mukaisesti. Selkeiden tavoitteiden asettaminen ja niiden
saavuttamisen arviointi voi nostaa tavoitetasoa, kun opiskelija oppii tarkkailemaan oppimistaan ja
luottamaan kykyihinsä. Itsearviointitaito on tärkeää työelämässä, jossa työnantaja asettaa
työntekijän työlle laatuvaatimukset ja työntekijän on kyettävä arvioimaan ja suunnittelemaan
jatkuvasti työtään. Opiskelija vastaanottaa ja käyttää työnantajan, työtovereiden ja asiakkaiden
palautetta itsearvioinnissaan. Arviointi vaatii eri osapuolien keskustelua annetusta palautteesta, jotta
opiskelijalla on mahdollisuus kehittää toimintaansa palautteen jälkeen. (Koppinen 1995; KailaSayeed & Kinnunen 2003.)
Portfolio on opiskelijan kokoama teos opiskelutehtävistä ja muista aihealueeseen tai opiskeluun
liittyvistä kiinnostuksen kohteista. Sen tarkoitus on tuoda esiin opiskelijan monipuolinen
osaaminen, kehittyminen ja kiinnostus. Portfoliossa on usein kirjoitettuna nykyhetki, menneisyys ja
tulevaisuus. Opiskelija valikoi portfolioon opiskelutehtävistä ja aikaansaannoksista ne, jotka
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parhaiten kuvaavat hänen saavutuksiaan. Tärkeää on, että opiskelija perustelee myös valintansa ja
pohtii kirjallisesti kehittymistään opintokokonaisuuden aikana. Portfolio voi olla yhden
opintokurssin kooste tai kaikista opinnoista toteutettava suoritus. (Koppinen ym.1994; Laine,
Ruishalme, Salervo, Siven & Välimäki 2000.) Oppijakeskeisestä arvioinnista on kyse, kun
portfolion avulla arvioidaan opittavan asian tavoitteiden saavuttamista. Menetelmä perustuu
näkemykseen, jossa opiskelijaa pidetään luotettavana ja opiskelijan omaa prosessointia arvostetaan.
Arviointi ei saa olla numeerinen vaan sanallinen ja sen tulee painottua kokoelman laatuun eikä
määrään. Arviointitilanteista pitäisi tehdä vuorovaikutuksellisia oppimistilanteita koko ryhmän
kanssa. Portfoliotyöskentelyä ennen kannattaa miettiä sen käyttötarkoitus ja hyödynnettävyys sekä
sopia tavoitteet ja kriteerit. Opiskelija tulee pyytää palautetta portfoliotyöskentelystä aika ajoin
muilta opiskelijoilta ja opettajilta. (Laine ym. 2000.)
Teoksessa Portfolio oppimisen avartajana (2001) Niikko kuvaa portfolioarviointia autenttisena
arviointina, joka on osana monipuolista arviointia. Perinteiset arviointimuodot kiinnittävät huomion
Niikon mukaan vain tosiasiatiedon hallintaan mutta eivät asenteisiin, kasvuun, reflektioon ja
metakognitiiviseen ajatteluun. Arvioinnin on oltava moniulotteista, koska oppiminen tavoitteen
asetteluineen on monimutkaista. Suoritusarviointi merkitsee sitä, että opiskelijaa pyydetään
suorittamaan tiettyjä tehtäviä ja toimintoja, jotka arvioidaan. Uudentyyppisellä arvioinnilla halutaan
lisää arviointiin autenttisuutta ja elämänläheisyyttä. Autenttinen arviointi merkitsee uudenlaista
arviointikulttuuria, jossa pyritään liittämään yhteen oppiminen ja arviointi sekä painottaa enemmän
oppilaan vahvuuksia ja kehittämishaasteita kuin puutteita. Opiskelijoiden keskinäinen vertailu jää
pois ja tilalle tulee jokaisen yksilöllisten vahvuuksien ja kehittämistarpeiden sekä oppimisprosessin
kartoitus ja tukeminen. (Niikko 2001.) Esimerkiksi eräässä ulkomailla tehdyssä tutkimuksessa
portfoliota on hyödynnetty menestyksekkäästi yliopisto-opiskelijoiden vuorovaikutustaitojen ja
kriittisten ajattelutaitojen kehittymisen seuraamisessa koulutuksen aikana. Samassa tutkimuksessa
on todettu portfolioarvioinnin toteutuvan parhaiten holistisen oppimiskäsityksen mukaan, missä
myös opiskelijan itsearvioinnilla ja reflektiolla on suuri merkitys lopputuloksen kannalta. (Isabel
1997.)
Autenttisessa arvioinnissa arviointitehtävät ovat merkityksellisiä oppijalle ja ovat yhteydessä
todelliseen elämään ja toimintaan. Kyse on oppimisen holistisesta näkemyksestä, jossa arviointiin
sisältyy kieli, reflektio ja itsearviointi. Autenttisen arvioinnin vahvuus on Niikon (2001, 40) mukaan
siinä, että se ei kerro pelkästään mitä opiskelija tietää ja ymmärtää, vaan myös sen kuinka tietämys
ja ymmärrys saavutetaan. Portfolioarvioinnissa opettaja ja oppilas ovat kumppaneita ja
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kanssatoimijoita, sillä Mohktarin ja Yellinin (1996) tekemän tutkimuksen mukaan ulkopuolinen
arviointi ei sovi portfolioarvioinniksi asettaen oppilaan ja opettajan toisilleen vastakkaiseen
asemaan. Portfolioarvioinnin tehtävänä on auttaa opiskelijaa tarkkailemaan kehitystä tarjoamalla
palautetta, hyödyntää palautetta itsetietoisuuden lisäksi, valaista ristiriitaa havaintojen ja ulkoisen
osaamista koskevan informaation välillä ja selkeyttää tiedon dokumentointia. Tarkoitus on kehittää
opiskelijan työskentelyä. (Koppinen ym. 1994; Niikko 2001.) Tiilikainen (2002) on kuvannut
tutkimuksessaan ammattikorkeakoulun hoitotyönopiskelijoiden kokemuksia portfoliosta ja sen
käytöstä ammatillisen osaamisen kehittymisen tukena ammattikorkeakoulussa. Portfolio nähtiin
oman ammatillisen osaamisen persoonallisena ja luovana dokumentointikeinona ja palvelevan
työnhakutilanteessa. Arvioinnissa korostui sen sijaan itsearviointi, sillä opettajien resurssit
yksilölliseen arviointiin koettiin riittämättöminä.
Asiantuntijuuden kehittymistä voidaan edistää opiskelijalle suunnatuilla kirjoitustehtävillä (Tynjälä
& Laurinen 1999). Kirjoittaminen on ikään kuin tietoisuuden herättämistä, mikä edistää aktiivista
tiedon prosessointia. Tärkeää on, että opiskelija tiedostaa kirjoittaessaan oppimisen ja pystyy
arvioimaan

omien

tietojensa

ja

toimintatapojensa

muuttumista.

(Vesterinen

2002.)

Oppimispäiväkirja edistää opiskelijan itsearviointia sekä oppimisen laadun ja opiskelutaitojen
arviointia. Kirjoittamisen tarkoitus on ottaa kantaa käsiteltyihin asioihin oman tiedon ja
kokemuksen kautta sekä välittää kiinnostuksen kohteita, vahvoja puolia ja oppimistarpeita.
Opettajalle ja ohjaajalle oppimispäiväkirja antaa selkeää tietoa opiskelijan edistymisestä, mikä
auttaa opiskelijan motivoimista, rohkaisua ja arviointia. Oppimispäiväkirjaan voi liittää esimerkiksi
tavoitteita, vahvuuksia, kehittämis- ja kehittymisideoita, tuntemuksia ja huomioita oppimisesta,
kysymyksiä, mielipiteitä, lähdekirjallisuutta ja arviointia. Oppimispäiväkirjaa voi kirjoittaa koko
opintokokonaisuuden ajan tai se voi olla vain yhden asiakokonaisuuden arvioiva kooste. (Laine ym.
2000.)

2.4.4 Reflektointi
Työssä tapahtuvat muutokset ja jatkuva uuden oppiminen vaativat usein luopumista vanhoista ja
totutuista toimintatavoista. Reflektointi on uskomusten perusteiden arviointia eli niiden
olettamusten tutkimista, joilla perustellaan uskomuksia. Kyse on vakiintuneiden ajattelumallien
kyseenalaistamisesta. (Laine ym. 2000.) Reflektiivisyyteen kuuluu kolme pääelementtiä:
kokemusten

mieleen

palauttaminen,

kokemusten

uudelleenarviointi

ja

tunteiden

huomioonottaminen. Reflektio ei sinällään ole tavoite, vaan sen tuloksena voi olla muuttunut
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käyttäytyminen, valmiudet soveltaa tietoa toisin, kykyä toimia uudella tavalla tai luoda kokonaan
uusi näkökulma asiaan. (Suojanen 1992.) Reflektion avulla työntekijä tai opiskelija miettii mitä
uudessa kokemuksessa itse asiassa tapahtuu, mitä se tarkoittaa, mitä asialle voidaan tehdä ja kuinka
siihen reagoidaan. Ruohotie (1998) kuvaa tällaista mentaalista toimintaa tiedon kokoamiseksi ja
jäsentämiseksi suoraan omista kokemuksistamme. Seibert (1996) on määritellyt reflektion
luonnollisena mukautumisprosessina. "Menestystä ei enää saavuteta hallitsemalla rutiineja, joita
voidaan ohjata ja hallita ajattelematta sen jälkeen, kun ne kerran on saatu hallintaan. Sen sijaan
menestys tulee uuden hallinnasta (esimerkiksi uusien sovellusten löytäminen kehittyville
tekniikoille), mikä puolestaan vaatii jatkuvaa ymmärtämiseen perustuvaa oppimista."
Reflektiota oppimisen edistäjänä on tutkittu muun muassa Tampereen yliopiston psykologian
laitoksen hankkeessa, jonka tavoitteena oli rohkaista opiskelijoita ja opettajia henkilökohtaiseen ja
kollektiiviseen oman toiminnan tarkasteluun. Reflektoinnin idea ei ole myyttien rakentaminen
omasta oppijuudesta tai ammatti-identiteetistä, vaan sen tarkoitus on ottaa tarkasteluun toiminnan
kaikessa moninaisuudessaan ja epäjohdonmukaisuudessaan ja kyseenalaistaa uskomuksia, joita
meillä on itsestämme ja toiminnastamme. Opiskeluprosessi sisältää useita oppimistapahtumia ja
koostuu useista eri vaiheista, joissa vastuun määrä, oppimisen intensiteetti ja etenemisvauhti
vaihtelevat. Hyvä opettaja pystyy erottamaan milloin oppijalle on hyötyä itseohjautuvuudesta ja
vastuun ottamisesta ja milloin taas vastuuta pitää jakaa ja opiskelijaa ohjata aktiivisemmin. Näiden
asioiden tunnistaminen kuuluu opettajan reflektioprosessiin. Oppijan reflektiossa korostuvat omien
oppimistapojen

ja

strategioiden

sekä

mahdollisten

oppimisen

esteiden

tunnistaminen.

Reflektiohankkeen loppuyhteenvedossa todetaan, että reflektiossa toimitaan aina dialogissa sekä
konkreettisesti muiden ihmisten kanssa että abstraktimmin oman käytännön toiminnan ja
kollektiivisten sekä henkilökohtaisten arvostusten ja käsitysten kanssa. Reflektio ei ole tutkimuksen
mukaan edes mahdollista ilman tätä monisuuntaista dialogia. (Saarenheimo 2001.)
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TEHTÄVÄ
Tutkimuksen

tarkoituksena

on

kehittää

bioanalyytikko-opiskelijoiden

käytännön

ohjatun

harjoittelun arviointia laatien ja käyttöönottaen bioanalytiikan opiskelijoille ohjattuun harjoitteluun
numeeriset arviointikriteerit asteikolle T1, T2, H3, H4 ja K5 sekä ohjeelliset perustelut arvioinnille.
Lisäksi

tutkimuksen

tarkoituksena

on

kuvata

opiskelijoiden

arviointikriteereistä.
Tutkimustehtävät ovat:
Laatia arviointikriteerit käytännön ohjattuun harjoitteluun
Kuvata ohjaajien ja opiskelijoiden kokemuksia kriteerien toimivuudesta
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ja

ohjaajien

kokemuksia

4 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS

4.1 Tutkimusmetodin valinta
Tutkimusongelmasta

ja

–kohteesta

riippuu

millä

menetelmillä

tutkimus

toteutetaan.

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on lähtökohtana todellisen elämän kuvaaminen.
Kohteena olevaa asiaa pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi & Hurme
2001; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2002.) Tämä tutkimus on kvalitatiivinen toimintatutkimus,
jonka tulosta arvioidaan teemahaastattelun keinoin. Menetelmällä päästään lähelle niitä merkityksiä,
joita tutkittavat antavat tapahtumille ja ilmiöille.
Tutkija päätyi toimintatutkimukseen, koska yhdessä kehitetty ratkaisu on usein parempi kuin mitä
ulkopuolinen tutkija voi yksin saada aikaan (Metsämuuronen 1999). Työyhteisön jäsenet tuntevat
ongelman ja sen ratkaisun vaihtoehdot parhaiten, joten yhteiskeskusteluissa ilmenee sanaton tietous,
ammattitaito ja kokemustieto, jota alan työntekijöillä on ja jota he eivät välttämättä muuten osaisi
tuoda julki. Teemahaastatteluun tutkimusmetodina päädyttiin kahdesta syystä: ensinnäkin tutkija ei
pitänyt mielekkäänä laatia enää testattavana olevan arviointilomakkeen

rinnalle toista

kyselylomaketta ja toiseksi metodin valinta tuntui perustellulle tutkimusaiheen arkuuden ja
monitahoisuuden takia (Hirsjärvi & Hurme 2001; Metsämuuronen 2008). Haastattelemalla tutkija
sai mahdollisuuden selventää ja syventää tutkittavien vastauksia (Hirsjärvi ym. 2002).

4.2 Arviointikriteerien laadinta
Toimintatutkimuksen tarkoitus on tuoda esille uutta tietoa toiminnasta ja samalla kehittää sitä.
Tutkimus perustuu ihmisten yhteistoimintaan ongelmien ratkaisussa. Toimintatutkimusta voisi
luonnehtia itsereflektiiviseksi

kehäksi,

jossa toiminta,

sen

havainnointi,

reflektointi

ja

uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan (Kuvio 2). Olennaista on toimintojen jatkuvuus.
Käytännössä

eri

vaiheet

eivät

kuitenkaan

etene

syklissä

vaan

menevät

päällekkäin.

Toimintatutkimusta kuvaavia avainsanoja ovat reflektiivisyys, tutkimuksen käytännönläheisyys,
muutosinterventio ja ihmisten osallistuminen. (Heikkinen & Jyrkämä 1999.)
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Kuvio 2. Toimintatutkimuksen vaiheet mukaillen Wilfred Carria ja Stephen Kemmisia (Carr & Kemmis 1986)

Toimintatutkimusta käytetään haluttaessa löytää ratkaisuja tietyissä tilanteissa havaittuihin
työyhteisön ongelmiin tai haluttaessa tarjota koulutusta työyhteisön sisällä tai lisätä työskentelyyn
uusia näkökulmia. Tutkimustapa sopii hyvin myös työntekijöiden kommunikointitaitojen
parantamiseen ja antaa mahdollisuuden subjektiiviseen lähestymiseen asioiden ongelmien
ratkaisussa. Toimintatutkimuksia on olemassa kolmenlaisia: teknisiä eli interventiosuuntautuneita,
praktisia eli käytännöllisiä ja emansipatorisia eli vapauttavia. Teknisissä tutkimuksissa
tutkimusprosessi käynnistyy ulkopuolisen tutkijan toimesta kun taas praktisisessa lähestymistavassa
tutkimuksen lähtökohta on yleensä työntekijöissä, joiden tietoisuutta ja käytäntöä pyritään
muotoilemaan, tiedostamaan ja uudelleen suuntaamaan. Emansipatorisessa tutkimuksessa tutkija
itse pyrkii parantamaan työyhteisöä. (Metsämuuronen 1999.)
Toimintatutkimuksen kulkua voidaan kuvata monella tavalla mutta yleensä se lähtee arkipäivän
tilanteesta lähtevän ongelman identifioinnista, arvioinnista ja muotoilusta, mitä seuraa alustava
keskustelu ja neuvottelu asiasta kiinnostuneiden osapuolten välillä. Neuvottelujen jälkeen
perehdytään aiheen kirjallisuuteen ja alkuperäistä tutkimusongelmaa yleensä muotoillaan ja
uudelleen määritellään sekä suunnitellaan tutkimuksen kulkua ja arviointia. Projekti käynnistetään
uudelleen ja aineistoa tulkitaan ja koko projektia arvioidaan. (Heikkinen & Jyrkämä 1999;
Metsämuuronen 1999.)
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Tutkimukseen osallistujat:
Tutkimuslupa tälle tutkimukselle saatiin kesän 2007 aikana Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta
(LIITE 3) ja Kanta-Hämeen keskussairaalasta (LIITE 4). Tutkija kartoitti elokuussa 2007
sähköpostikyselyllä ketkä Kanta-Hämeen keskussairaalaan harjoitteluun tulevista opiskelijoista
olisivat

halukkaita osallistumaan

tutkimukseen.

Tutkija oli

samaan

aikaan

yhteydessä

mikrobiologian osastonhoitajaan, joka puolestaan kertoi työyhteisössä tutkimuksesta ja pyysi
työyksiköstä vapaaehtoista osallistumaan tutkimukseen. Näytteenottoon liittyen tutkija oli
henkilökohtaisesti yhteydessä erääseen työntekijään, joka oli vapaaehtoinen osallistumaan
tutkimukseen omasta mielenkiinnostaan. Lopulta työryhmään kuului tutkijan lisäksi kaksi
opiskelijaa, yksi mikrobiologian laboratorion työntekijä, yksi kemian laboratorion työntekijä ja yksi
opettaja.
Aineiston keruu:
Arviointikriteerien laadintaan perustettu työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran syyskuussa 2007.
Tuolloin kartoitettiin minkä teoriatiedon pohjalta arviointikriteerejä voitaisiin lähteä kehittämään ja
millaisia aiempia arviointilomakkeita opiskelijoiden ja ohjaajien käytössä oli. Työryhmässä
pohdittiin myös arviointikriteerien lomakkeiden ulkonäköä ja siihen liittyviä ammatillisen
osaamisen osa-alueita, joita käytännössä tulisi arvioida. Kokoontumisen jälkeen tutkijalle jäi
tehtäväksi seuraavaan kokoontumiseen mennessä laatia ensimmäinen versio arvioinnin kohteista ja
sisällöstä eli niistä bioanalyytikon ammatillisista osaamisalueista, joita käytännössä arvioitaisiin.
Sovittiin, että työryhmäläiset pitävät tarvittaessa sähköpostitse yhteyttä toisiinsa. Työryhmään
kuuluvia opiskelijoita varten luotiin myös internetiin keskusteluareena ”arviointikriteerit
bioanalytiikan käytännön harjoitteluun”, johon työryhmän jäsenet saivat kirjoittaa kommenttejaan.
Näin pyrittiin takaamaan kaikkien ryhmäläisten yhtäläinen mahdollisuus osallistua tutkimuksen
kulkuun ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkija ja työryhmään kuuluneet työntekijät pystyivät myös
asian tiimoilta vaihtamaan ajatuksiaan kesken työpäivän, koska työskentelivät suurimman osan
ajasta samassa työyksikössä. Työryhmäkokoontumisia oli vaikea toteuttaa yhteisellä työajalla
lokakuussa 2007 alkaneiden Terveydenhuoltoalan yhdistyksen (Tehy) työtaistelutoimien takia.
Tällöin tutkija kehitti arviointikriteerejä pääosin sähköposti- ja moodlekommenttien perusteella.
Tutkija oli tehnyt lokakuussa viisi erilaista versiota arviointikriteereistä. Lomakkeiden asiasisältö ja
ulkonäkö kehittyi jatkuvasti työryhmäläisten reflektoidessa toimintaa.
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Ennen opiskelijoiden tuloa käytännön harjoitteluun tutkija kävi vielä henkilökohtaisia keskusteluja
työryhmään kuuluvien kanssa arviointikriteerien toimivuudesta. Arviointikriteerejä pyrittiin
tiivistämään eli niiden asiasisältöä haluttiin selkiyttää, mikä oli tutkijalle haasteellinen tehtävä.
Myös numeeristen arviointikriteerien laadinta oli tutkijalle oppimiskokemus, koska vastaavaa
aiempaa kokemusta ei ollut. Lokakuun 24. päivä otettiin näytteenottoon ja kliiniselle
mikrobiologialle kehitettäväksi ja arvioitavaksi arviointikriteerit, jotka olivat muuttuneet
alkuperäisestä muodostaan hyvin paljon. Tarvittaessa niitä oltiin valmiita kehittämään myös kesken
testauksen.
Tutkija piti ennen arviointikriteerien käyttöönottoa aamuraportilla opiskelijoiden ohjaajille
tiedotustilaisuuden, jossa kerrottiin mistä kriteerien testaamisessa on kyse, mistä lomakkeita saa ja
minne ne palautetaan sekä mikä oli ohjaajien tehtävä lomakkeiden arvioinnissa. Tutkimukseen
osallistuminen oli vapaaehtoista eikä se vaikuttanut harjoittelun arvosanaan. Vastaava
tiedotustilaisuus pidettiin myös kaikille Hämeenlinnan keskussairaalaan harjoittelijoiksi tuleville
bioanalyytikko-opiskelijoille ennen harjoittelun alkua. Tutkija muistutti opiskelijoita sähköpostitse
arviointikriteerien käytöstä harjoittelun aikana.
Arviointikriteerien testaaminen käytännössä toteutettiin kliinisen mikrobiologian laboratoriossa
siten, että opiskelija täytti jaksolta yhden itsearviointilomakkeen (n=6) ja myös opiskelijaa eniten
ohjannut ohjaaja (n=6) täytti opiskelijasta arvioinnin. Lomakkeet olivat etukäteen sovitussa
paikassa ja niitä sai myös tarvittaessa tutkijalta. Työryhmään kuulunut mikrobiologian työntekijä
toimi myös asian tiimoilta yhteistyöhenkilönä. Tutkija sai koko harjoittelujakson päätyttyä takaisin
täytettyinä 4 lomaketta ohjaajilta ja 5 lomaketta opiskelijoilta.
Arviointikriteerit näytteenottoa varten oli suunniteltu ja laadittu opiskelijoiden toisen lukuvuoden
käytännön harjoitteluun. Hämeenlinnan keskussairaalaan syksyllä 2007 harjoittelijoiksi tulleet
bioanalyytikko-opiskelijat olivat jo kolmannen lukuvuoden opiskelijoita ja heille näytteenotto liittyi
harjoitteluun vain aamukiertojen verran. Tästä johtuen arviointikriteerien testaaminen käytännössä
toteutettiin näytteenotossa vain aamukierroilla, mikä tutkijan mielestä vaikeutti huomattavasti
tutkimuksen kulkua. Opiskelijat osallistuivat joka aamu aamukierrolle ja heillä vaihtui joka aamu
näytteenoton ohjaaja. Tämä hankaloitti käytännön toteuttamista, koska jokainen ohjaaja joutuisi
erikseen täyttämään opiskelijasta arviointilomakkeen hyvin lyhyeltä ajanjaksolta.
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harjoittelujaksolla. Lomake oli saatavilla verikeskuksen työpisteessä, josta aamukierron
näytteenoton ohjaaja saattoi sen hakea ja täyttää. Jokainen opiskelija (n=6) täytti kyseiseltä jaksolta
näytteenottoon liittyvän itsearviointilomakkeen. Tutkijan piti tehdä työntekijöille selväksi, että
kyseistä lomaketta ei ole laadittu pääasiassa näytteenoton aamukierroille vaan näytteenoton
arviointiin kokonaisuutena toisen lukuvuoden harjoitteluun. Lomake sisälsi arvioitavia kohteita,
joita saattoi tutkijan mielestä olla hankala arvioida ajallisesti lyhyellä näytteenoton aamukierrolla.
Pian kokeilun alettua huomattiin, että näytteenoton arviointia oli vaikea toteuttaa käytännössä
ajallisesti lyhyillä aamukierroilla, aivan kuten etukäteen oli ennakoitu. Kaikki ohjaajat eivät
muistaneet, huomanneet, ehtineet tai halunneet täyttää lomaketta lyhyen kierron jälkeen.
Näytteenoton arvioinnin toteutustapaa muutettiin siten, että yksi opiskelija pyysi näytteenoton
arvioinnin hematologian ja toinen kemian harjoittelujakson alussa ja lopussa. Näin testattiin myös
miten lomake toimisi alku- ja loppuarvioinnissa. Tutkija sai koko harjoittelujakson päätyttyä
takaisin täytettyinä 8 lomaketta ohjaajilta ja 4 lomaketta opiskelijoilta.

4.3 Kokemukset arviointikriteereistä
Teemahaastattelu (focused interview, avoin tai vapaamuotoinen haastattelu) on keskustelua, jolla on
etukäteen päätetty tarkoitus. Kyseessä on puolistrukturoitu haastattelu, jossa aihepiirit ja teemat
ovat rajattuja, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys ovat avoimia. Tutkija esittää pääasiassa
avoimia kysymyksiä, eli sellaisia joihin ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja. Teemahaastattelu
edellyttää huolellista aihepiiriin perehtymistä ja haastateltavien tilanteen tuntemista, jotta haastattelu
voidaan kohdentaa juuri tiettyihin teemoihin. Metodi on parhaimmillaan kohdistettuna vain yhteen
tai muutamaan henkilöön, koska tutkija saattaa joutua haastattelemaan samaa henkilöä useampaan
kertaan. Teemahaastattelu sopii tutkimukseen, jossa käsitellään emotionaalisesti arkoja aiheita ja
muistamattomuuden arvellaan vaikuttavan vastauksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001; Metsämuuronen
2008.)
Tässä tutkimuksessa tutkija keräsi ohjaajien ja opiskelijoiden kokemuksia arviointikriteereistä
teemahaastattelun (LIITE 5) avulla. Perustelut haastateltavien valinnalle olivat arviointikriteerien
käyttäminen arvioinnissa ainakin kertaalleen ja mahdollisen kattavan informaation esille tuominen,
missä auttoi tutkijan tuntemus haastateltavista. Tutkija päätyi haastattelemaan yhteensä 9 henkilöä,
joista 3 oli mikrobiologian ohjaajia, 3 oli näytteenoton ohjaajia sekä 3 oli opiskelijoita.
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Haastateltujen ohjaajien työkokemus vaihteli 5 ja 33 vuoden välillä ollen keskimäärin 16 vuotta.
Kaikki haastatellut olivat naisia. Tutkija kysyi luvan jokaiselta haastateltavalta ennen haastattelujen
alkua nauhurin käyttöön ja perusteli nauhoituksen etua tarkan informaation esille saamiseksi.
Kaikki haastateltavat suostuivat siihen, että keskustelun saa nauhoittaa. Tutkija haastatteli kaikki
henkilöt yksitellen samassa tilassa, jonka valintaan vaikutti se, että paikka oli haastateltaville tuttu,
sopivan tilava ja neutraali sekä sijaitsi lähellä työpisteitä. Tutkija ei huomannut yhdelläkään
haastatelluista keskustelun aikana ongelmia suhtautumisessa nauhuriin tai haastattelupaikkaan.
Haastattelujen kestot vaihtelevat suuresti ja ovat riippuvaisia ensisijaisesti haastateltavasta kuin
haastattelijasta. Teemahaastattelujen kestoksi suositetaan jopa puolestatoista kahteen tuntia.
Huomioitavaa on, että haastatteluja pidentää yleensä keskustelun jatkuminen, vaikka tutkijan
tavoitteet ovat tutkimuksen osalta jo saavutettu. Aikaa saattaa mennä myös mahdolliseen ruoka- ja
kahvitarjoiluun. (Hirsjärvi & Hurme 2001). Tässä tutkimuksessa haastattelujen kesto vaihteli 15
minuutista 50 minuuttiin ollen keskimäärin puoli tuntia. Huomioon ottaen varsin tarkkaan rajatun
aihepiirin ja tutkittavien tietämyksen ei haastattelujen pidentäminen ajallisesti tai uusiminen olleet
tarpeen. Aineistosta saatiin tutkijan mielestä monipuolinen kuvaus tutkimusongelmaan eli se vastasi
hyvin tarkoitusta.
Aineiston analyysi:
Laadullisessa analyysissa käytetään tutkimuksen päättelyn logiikasta induktiivista (yksittäisestä
yleiseen) tai deduktiivista (yleisestä yksittäiseen) nimitystä. Sisällönanalyysi voidaan tehdä
aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Tämän
tutkimuksen sisällönanalyysi on aineistolähtöinen ja perustuu induktiiviseen päättelyyn. Tarkoitus
on saada tekstiä analysoimalla tutkittavasta asiasta kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa
kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Aineiston laadullinen sisällön käsittely perustuu
loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa tutkimusaineisto aluksi hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja
kootaan uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi.
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi kuvataan kolmena eri prosessina, jotka ovat: aineiston
pelkistäminen, aineiston ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämisessä
alkuperäisilmaukset pelkistetään siten, että aineistosta karsitaan tutkimusongelman perusteella
kaikki epäolennainen pois. Aineiston ryhmittelyssä alkuperäisilmaukset käydään läpi ja niistä
etsitään samankaltaisuutta ja/tai eroavaisuutta tarkoittavia käsitteitä, jotka ryhmitellään omiin
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luokkiinsa. Näin tutkimusaineisto tiivistyy, koska yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin
käsitteisiin. Aineiston ryhmittelyssä muodostuneet käsiteluokat ovat alaluokkia, ja ne nimetään
luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Aineiston luokittelua jatketaan yhdistämällä alaluokat
yläluokiksi.

Tarkoitus

on

jatkaa

yhdistelyä

niin

kauan,

kunnes

muodostuu

vastaus

tutkimustehtävään, mikä nimetään käsitteitä yhdistävänä luokkana. (Tuomi & Sarajärvi 2002.)
Tutkija analysoi haastattelujen aineiston sisällönanalyysilla (LIITE 6). Jokainen haastattelu purettiin
sanatarkasti tekstimuotoon tietokoneelle. Aineisto kirjoitettiin fonttikoolla 12 käyttäen tyyliä Times
New Roman rivivälillä 1, mistä tekstiä muodostui yhteensä 37 sivua. Tämän jälkeen aineistosta
etsittiin

vastausta

tutkimusongelmaan

jättäen

kaikki

muu

epäolennainen

huomioimatta.

Analyysiyksiköksi muodostui lausuma. Seuraavaksi tutkija pelkisti aineistosta löytämänsä
lausumat. Pelkistetyt ilmaukset (n=227) luokiteltiin niiden sisällön perusteella samoihin luokkiin,
joista muodostuivat tutkimuksen alaluokat. Luokat nimettiin niiden sisältöä kuvaavalla käsitteellä.
Aineiston luokittelua jatkettiin yhdistämällä alaluokat yläluokiksi. Yhdistelyä jatkettiin niin kauan,
kunnes muodostui vastaus tutkimustehtävään, mikä nimettiin käsitteitä yhdistävänä luokkana.

4.4 Toimintatutkimuksen eteneminen
Tämä tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena yhteistyössä Pirkanmaan ammattikorkeakoulun
(PIRAMK) ja Kanta-Hämeen keskussairaalan (KHKS) kanssa. Tutkimuksen eteneminen ajallisesti
ja sisällöllisesti on esitetty taulukossa 1. Tutkimusta varten perustettiin työryhmä, johon kuuluivat
tutkijan lisäksi Pirkanmaan ammattikorkeakoulun lehtori, kaksi työelämän edustajaa ja kaksi
opiskelijaa. Työryhmässä laadittiin arviointikriteerit kliinisen laboratoriotyön kahdelle osa-alueelle,
kliiniselle mikrobiologialle ja näytteenottoon, jotka valittiin tutkijan oman työkokemuksen ja
mielenkiinnon perusteella sekä ottaen huomioon myös selkeiden arviointikriteerien puute näiden
kahden laboratoriotyön osa-alueen kohdalla. Arviointikriteerejä testattiin käytännössä ja tutkija
kuvasi kokemuksia arviointikriteerien toimivuudesta. Aineisto kerättiin teemahaastattelun avulla
lokakuussa 2007 käytännön harjoittelun Hämeenlinnan keskussairaalassa aloittavilta kolmannen
lukuvuoden bioanalyytikko-opiskelijoilta ja heidän ohjaajiltaan. Opiskelijoille ohjattu harjoittelu oli
osa ammattiopintoja. Haastattelut nauhoitettiin ja aineisto analysoitiin myöhemmin sisällön
analyysilla.
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5 TUTKIMUSTULOKSET

5.1 Näytteenoton arviointikriteerien laadinta
Arviointikriteerit näytteenottoa varten laadittiin työryhmässä syksyn 2007 aikana ja ne
muodostettiin pääasiassa työryhmäkokoontumisilla ja internet-pohjaista keskusteluareenaa apuna
käyttäen. Arviointilomake muuttui alkuperäisestä versiosta paljon ja lopullisena se otettiin käyttöön
lokakuussa 2007, jolloin opiskelijat saapuivat ammattitaitoa edistävään ohjattuun harjoitteluun.
Lomake on esitetty taulukossa 2. Opiskelijan arvioinnin sisältö muodostuu laboratoriotutkimusten
ohjeista,

laboratoriotutkimusprosessin

preanalyyttisistä

vaatimuksista

yleisellä

tasolla,

tiedonhakutaidoista, näytteiden käsittelystä ja potilas- ja työturvallisuudesta. Lomakkeessa on
kiinnitetty huomiota myös reflektiotaitojen kehittymisen ja työpaikan yleisesti hyväksyttyjen
tapojen noudattamisen sekä vastuunottamisen arviointiin. Arviointiasteikko on hylätty, tyydyttävä,
hyvä ja kiitettävä.
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5.2 Mikrobiologian arviointikriteerien laadinta
Arviointikriteerit mikrobiologiaa varten laati sama työryhmä kuin näytteenottoa varten syksyn 2007
aikana pääosin työryhmäkokoontumisilla ja moodle –keskusteluareenaa apuna käyttäen. Myös
mikrobiologian arviointilomake muuttui alkuperäisestä versiosta useasti ja lopullisena se otettiin
käyttöön lokakuussa 2007, jolloin opiskelijat saapuivat ammattitaitoa edistävään ohjattuun
harjoitteluun. Taulukossa 3 esitetty lomake sisältää bioanalyytikon työssä vaadittavaa
preanalyyttista, analyyttista ja postanalyyttista osaamista mikrobiologiaan liittyen. Opiskelijan
arvioinnin sisältö muodostuu laboratoriotutkimusten ohjeista, näytteen esitietojen merkityksestä,
aseptiikasta, infektiotautien rekisteröinnistä, mikrobiologian tutkimusprosessin hallinnasta ja
tiedonhakutaidoista. Myös mikrobiologian arviointilomakkeessa on kiinnitetty huomiota opiskelijan
reflektiotaitojen kehittymisen ja työpaikan yleisesti hyväksyttyjen tapojen noudattamisen sekä
vastuunottamisen arviointiin. Arviointiasteikko on hylätty, tyydyttävä, hyvä ja kiitettävä.
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5.3 Ohjaajien kokemuksia arviointikriteereistä
Tutkimuksen tuloksia yhdistäväksi luokaksi muodostui ohjaajien kokemuksia käytännön
harjoittelun arvioinnista. Yläluokiksi muodostui arviointilomake, arvioinnin suorittaminen,
arviointiin perehtyminen, ammatissa kehittyminen ja opiskelun tavoitteet. (Taulukko 4.)

5.3.1 Arviointilomake
Yläluokka arviointilomake muodostui kolmesta alaluokasta, jotka olivat arviointilomakkeen
toimivuus, asiakokonaisuudet ja kriteerit ja arvosanat. Tulosten perusteella arviointilomake oli
perusteellinen ja hyvä sisältäen selkeästi sen mitä arvioidaan, mutta joidenkin ohjaajien mielestä
sitä tulisi yksinkertaistaa esimerkiksi siirtämällä osan asiasisällöstä toiseen lomakkeeseen. Ohjaajien
mukaan lomakkeella suoritetulla arvioinnilla saadaan esille opiskelijan käytännön työskentelytaidot.
Arviointilomakkeen toimivuudesta ilmeni ristiriitaisia tuloksia: joidenkin ohjaajien mielestä se oli
liian pitkä, mutta joidenkin mielestä sopivan pituinen.
” Ku tähän on niin hirmu perusteellinen, todella hyvä.”
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”...täs on ihan selkeet, et mitä lähetään arvioimaan.”
”Ku se aika oli kuitenki suht lyhyt, ni mun mielest tää oli aika yksityiskohtanen, että mä haluaisin vaan niinko
suuremmat linjat.”
”Tää ite lomake olis niinku lyhempi, et sitten vois olla tavallaan niinku toinen lomake missä olis selitetty, et mitä tää
mikäki tarkottaa.”

Näytteenoton ja mikrobiologian ohjaajat pitivät arviointilomakkeen asiakokonaisuuksia pääasiassa
hyvinä ja perusteellisina. Tuloksissa ilmeni, että opiskelijaa tulee lomakkeella arvioitua paljon
laajemmin kuin ilman sitä. Jotkut ohjaajista olivat sitä mieltä, että asiakokonaisuudet olivat liian
laajat, eivätkä ne tule ohjaukseen varattuna aikana esille. Ohjaajat kokivat, että kaikkia asioita ei
välttämättä pysty kunnolla arvioimaan. Asiakokonaisuuksissa painotettiin tavoitteita enemmän kuin
sisältöä.
”Kun mä kävin nää kohta kohdalta läpi ja mietin sitä opiskelijan arvioinnin kannalta, niin sit huomasin, että aika
monelta kannalta sitä tuli sitä opiskelijaa arvioitua tämän perusteella.”
”Se on niinku tavallaan tavoitteena, että meidän pitää se käydä läpi heitin kans (infektiotautien rekisteröinti) mutta että
niinku sitä pystys arvioimaan, itte ne kyl osaa varmaan arvioida sen mutta ei me…nää on kyllä vähän sellasia et ei
näitä pysty ohjaaja arvioimaan.”
”En mä kyl tiedä tulisko nää kaikki kyl siin kahdessaka päiväs esil.”

Kriteerit ja arvosanat saivat näytteenoton ja mikrobiologian ohjaajilta paljon kiitosta. Arvosanat
olivat perusteltuja ja kriteerit hyviä ja monipuolisia. Haastatelluista ohjaajista kaikki kannattivat
arviointikriteerejä ja olivat sitä mieltä, että jakson tavoitteiden olisi hyvä olla esillä. Hyvänä asiana
pidettiin sitä, että lomakkeen avulla selviää mikä on hylätyn ja hyväksytyn arvosanan ero.
Arviointikriteereistä selvisi myös hyvin miten opiskelija kehittyi harjoittelussa. Ajatuksia herätti se,
että onko kiitettävään arvosanaan mahdollista päästä.
”Siis.. mä kannatan näitä.”
”Niin siin on hirveen niinku monipuolisesti niitä kriteerejä ja paljon.”
”Mut onhan tässä kaikki nää perusteltu, et mikä kuuluu niinko hyvään ja kiitettävään…”
”Näkisin sen ihan hyvänä, et olis ainaki se, et näkis sen mikä on sitten se hylätty.”
”Olis ne kriteerit ainakin hyvä olla, ja se mikä on jakson tavote…ja olis selvillä selkeesti.”
”Jos näitten mukaan mentäis, ni määkään en sais näistä kiitettävää näistä kaikista.”

5.3.2 Arvioinnin suorittaminen
Yläluokka arvioinnin suorittaminen muodostui alaluokista arviointilomakkeen käytännön testaus ja
arviointiin käytettävä aika. Arviointilomakkeen käytännön testaus sujui näytteenoton ja
mikrobiologian ohjaajien mielestä suhteellisen helposti ja vaivattomasti. Haastatteluissa ilmeni, että
lomakkeen täyttämiseen ei mennyt kauaa aikaa ja se helpotti ohjaajan työtä. Harmilliseksi koettiin
se, että arviointikeskusteluissa lomaketta ei aina hyödynnetty niin kuin ohjaajat olisivat toivoneet ja
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joidenkin opetettavien asioiden arviointi oli vaikeaa. Tulosten mukaan ohjaajat kaipaisivat selkeästi
lisää tietoa arvioinnista.
”Ei tähän ny loppujen lopuks menny tähän täyttämiseen niin kauheen kauaa aikaa”
”Siis toihan on niinko arvioijalle silleen hyvä tapa niinku arvioida.”
”Käytiin me jotain, mut ei me näin tarkkaan, se (arviointikeskustelu) oli aika tälläne yleisluontonen… se vesitty vähä,
ku se opiskelija ei itte ollu kato siinä. Olis voinu edes käydä läpi sen minkä opiskelija oli koulusta saanut.”
”Kyllä kaipaisin tietoa arvioinnista.”

Kiire oli näytteenoton ohjaajien mukaan syynä siihen, ettei arviointilomaketta ehditty kunnolla
käydä läpi eikä opiskelijaa voitu arvioida. Ohjaajat kokivat, että aamuun varattu näytteenoton
ohjausaika menee pääasiassa vain oman työn suorittamiseen ja opiskelijan saama ohjaus riippuu
työtilanteesta. Arviointiin käytettävä aika koettiin myös mikrobiologialla pääasiassa liian lyhyeksi.
Viikon aikana ohjaajan on vaikea ymmärtää miten opiskelija on sisäistänyt asian. Ajallisesti
lyhyessä ohjaussuhteessa ei osaa sanoa täyttyvätkö opiskelijan tavoitteet. Tuloksissa ilmeni myös
pohdintaa nykyisen arvioinnin riittävyydestä.
”Aamulla ei ole oikein aikaa kiertää sen opiskelijan kans… siellä pitää tehdä se työ kuitenkin…”
”Nää on niinku tavoitteita, et me osataan nää opettaa niille, mutta että miten sitä arvioi jotain tollasta asiaa, joka vaan
opiskelijalle opetetaan, niin ei sitä siinä ajassa pysty arvioimaan.”
”Kyllä sen ohjaajan on siinä viikon aika vaikee tietää miten syvällisesti se opiskelija on ne sisäistänyt.”
”Et meillä oli jotenki paljo enemmän sitä arviointia, meil kävi opettaja sen jakson aikanaki pari kertaa.”

5.3.3 Arviointiin perehtyminen
Yläluokka arviointiin perehtyminen ilmeni ainoastaan näytteenoton tuloksissa sisältäen alaluokat
arviointilomakkeen tunteminen ja opiskelijan tunteminen. Tulosten mukaan ohjaajien tietämys
opiskelijasta ja arvioinnista oli vähäistä. Arviointilomakkeeseen ei ehditty työaikana tutustua
etukäteen tai siitä ei tiedetty. Eräs ohjaaja toivoi opastusta sen käyttöön. Ohjaajia miellettiin
näytteenottoon liittyen olevan aivan liikaa.
”Olis kiva lukea etukäteen toi lomake.”
”Mut se pitäs niinku jotenki opettaa sit niille ohjaajille, mut ku täälläki on sata ohjaajaa.”

Arviointitilanteessa osa näytteenoton ohjaajista koki, että ei tunne opiskelijaa tarpeeksi hyvin
arvioidakseen harjoittelussa kehittyneen ammattitaidon saavuttamista. Tämä saattoi johtua lyhyestä
ohjausajasta. Tulosten mukaan arviointi helpottuisi, mikäli opiskelijan ohjaukseen olisi
käytettävissä enemmän aikaa.
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”Onhan se siin suhteessa aika helppoki ohjaajalle, jos tuntee vaan sit sen opiskelijan tarpeeks hyvin.”

5.3.4 Ammatissa kehittyminen
Yläluokka ammatissa kehittyminen sisälsi alaluokat palautteen pyytäminen ja palautteen antaminen.
Tässä tutkimuksessa kaikki haastatellut ohjaajat olivat sitä mieltä, että opiskelijat eivät pyydä
palautetta harjoittelustaan. Ohjaajien mukaan palautetta ei pyydetty riittävän usein ja sen
pyytäminen ei ollut mitenkään tilanteeseen sidottua. Suullisen palautteen kysymisen sijaan osa
opiskelijoista toi arviointilomakkeen ohjaajalle täytettäväksi.
”Ai suoraan vai, et miten hänellä meni? No ei mun mielestä. Tai niit kaavakkeita ne sit tuo, et arvioikaa heidät, et siin
se sit kai on…”
”Että en mä sit saanu selville, et mikä siin olis menny pieleen tai enkä minkään näköistä palautetta…”

Palautteen antaminen onnistui sekä näytteenoton ja mikrobiologian ohjaajilta pääasiassa hyvin.
Haastatellut pitivät itseään hyvinä palautteen antajina. He antavat palautetta usein ja palaute on
oikeudenmukaista sekä kohdistuu oikeisiin asioihin. Tuloksissa ilmeni myös, että jotkut ohjaajat
kokivat opiskelijalle antamansa palautteen huonona ja vähäisenä, vaikka palaute sinällään olikin
positiivista. Tällaisen annetun palautteen perusteella ei uskottu opiskelijan pystyvän kehittymään.
Opiskelijan antamaa palautetta saamastaan ohjauksesta kaivattiin lisää.
”Yritän antaa sellasen oikeudenmukaisen oikeen palautteen.”
”Niin olis kai se kiva ollu toisaalta hänenkin palautetta kuulla, ku en mä oo mikään opiskelijaohjaaja koskaan ollu.”
”…en tiedä saadaks me sitten siitä mitään palautetta, vähän hankalaa olla ohjaaja, jos ei…”
”Se oli kyl ihan positiivista se palaute mitä mä annoin, mut ei siinä oikein mitään kehittymiseen liittyvää ollut.”
”Se (antaa palautetta ohjaajalle) on kyllä aika vaikee varmaan…niin..”

5.3.5 Opiskelun tavoitteet
Yläluokka opiskelun tavoitteet sisälsi alaluokat harjoittelun tarkoitus, opiskelijan lähtötilanne ja
opiskeltava työpiste. Tulosten mukaan opiskelijan tavoitteiden läpikäyminen oli ohjaajien mielestä
vähäistä sekä näytteenotossa että mikrobiologialla. Kaikki ohjaajat eivät olleet tietoisia
opiskelijoiden omista tavoitteista eikä niistä keskusteltu harjoittelun aikana. Epäselväksi jäi, mikä
oli harjoittelun tarkoitus opiskelijan näkökulmasta. Koulun tavoitteita jaksolle ei ollut näkyvillä ja
ohjaajat eivät välttämättä niitä tienneet tai ymmärtäneet. Koulun asettamia tavoitteita pohdittaessa
muisteltiinkin omia opiskeluaikojen tavoitteita.
”Ei ollu kyl yhtään minkään valtakunnan vaatimuksia, niinku ei tänkä aamusel opiskelijalla.”
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”Mut ei me niitä ainakaan käyty sillain, et olis yhdessä käyty: -nää on sun tavoitteet ja mitenkä tähän päästään… niin
ei, että…et oli se kyllä aika minimaalista.”
”Joo ihan hyvä, tai oikeestaan siinä vaiheessa, kun tulee ne tavoitteet, niin ne olis hyvä käydä jollain lailla lävitse, että
mitä ne niinku tarkoittaa.”
”Ja tottakai mä tiesin (tavoitteet) niinko oman mitä on itte koulussa ollu… niinko sitä kautta… mutta tota ei…onks
täällä mitään lomaketta mitä on käytössä?”

Alaluokka opiskelijan lähtötilanne ilmeni vain näytteenoton ohjaajien kommenteissa. Harjoittelun
aikana

ohjaajia

hämmensi

opiskelijoiden

erilaiset

lähtötilanteet.

Tulosten

mukaan

eri

ammattikokemuksen omaavia opiskelijoita on näytteenotossa vaikea arvioida. Osa opiskelijoista
saattoi olla ohjaajille tuttuja kesäsijaisia, joilla on monipuolista kokemusta ja varmuutta ottaa
näytteitä. Jotkut opiskelijat saattoivat olla näytteenotossa paljon kokemattomampia ja arempia.
”Niitten opiskelijoitten lähtökohdat voi siinä arviointitilanteessa, et mitä niillä on takana, olla hyvin erilaiset.”
”Näit opiskelijoitaki on kauheen eri tasoja.”

Näytteenoton kohdalla ohjaajat halusivat muuttaa opiskelun sisältöä ja pohtivat onnistuisiko
näytteenoton opetus paremmin jossain muualla kuin kiireisillä aamukierroilla. Vaihtoehdoksi
vuodeosastojen rinnalle esitettiin poliklinikkalaboratorion näytteenottoa, jossa opiskelijat voisivat
vaihtoehtoisesti harjoitella aamukierron sijasta. Ohjaajien mielestä tämä käytäntö ottaisi
näytteenottotyöskentelyn kokonaisvaltaisemmin huomioon nykyisen sijasta, sillä esimerkiksi
vuorovaikutustaitoja ei oikein voi kiireisillä aamukierroilla vuodeosastopotilaiden kanssa
harjoitella. Mikrobiologian laboratoriossa virtsan viljely -työpiste, jossa opiskelija on pisimmän
ajan harjoittelustaan, koettiin tärkeimmäksi. Arvioinnin tulisi kohdistua pääasiassa siihen mitä
työpisteessä tehdään ja miten.
”Et pitäs olla joku tällänen paikka (polin notto) jossa sais ottaa tosiaan muutaman heti peräkkäin.”
”Joskus mä oon miettiny, et miks opiskelijat ei vois olla niinku täs näytteenotos jonkun kans, täs ois paljon enemmän
ihmisiä.”
”Se oli vaan se, et se virtsapaikka on niinko se..et ne hommat siinä…”
”Tota minusta ainakin siinä virtsapaikalla oli ainakin olennainen siinä koko viikon sisältönä mitä siinä tehdään ja
miten se tehdään, ja miten päivä siinä suju.”

5.4 Opiskelijoiden kokemuksia arviointikriteereistä
Tutkimustuloksia yhdistäväksi luokaksi saatiin opiskelijoiden kokemuksia käytännön harjoittelun
arvioinnista. Yläluokat, joista yhdistävä luokka muodostui olivat: opiskelutapa, arvioinnin
suorittaminen, arviointilomake, ammatissa kehittyminen ja opiskelun tavoitteet. (Taulukko 5.)
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5.4.1 Opiskelutapa
Yläluokka opiskelutapa muodostui alaluokista opiskelijan saama ohjaus, itsenäinen työnteko ja
yksilöllisyys. Itsenäinen työnteko näytteenotossa koettiin joko negatiivisena tai positiivisena asiana
riippuen siitä, miten kokenut näytteenottaja opiskelija mielestään oli. Tulosten perusteella yksin
työskentelevää opiskelijaa oli ohjaajien vaikeaa arvioida. Itsenäinen työnteko mikrobiologian
laboratorion harjoittelussa koettiin opiskelijoiden keskuudessa kehittymistä edistävänä tekijänä.
Siellä opiskelijat saivat työskennellä itsenäisesti mutta ohjaaja oli aina läsnä sivusta katsojan
roolissa.
”Et mielelläänhän ne tyrkkää niinku ihan yksinään sut sinne aamukierrolle.”
”Ja kyllä ne (ohjaajat) sit kattoo, et oot sä sit kykeneväinen, et jollai kestää huomattavasti pitempään enneku sai mennä
yksistään.”
”Se (mikrobiologian) ohjaaja niinku vaan seuraa ja sitten saa itsenäisesti miettiä.”
”Joo se oli mustaki tosi mukavaa, et pääsi niinku itse tekee ja harjottelee.”

Alaluokka opiskelijan saama ohjaus sisälsi tässä tutkimuksessa paljon opiskelijoiden kommentteja.
Näytteenotossa vauvojen näytteenottojakson ohjaus koettiin pääasiassa hyväksi ja onnistuneeksi
mutta osa haastatelluista koki, että sielläkin tehdään vain työt nopeasti pois alta ja ohjaus riippuu
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työtilanteesta. Näytteenotosta ei puhuttu ohjaajien kanssa. Mikrobiologialla opiskelijat kokivat
saamansa ohjauksen hyväksi, koska saman ohjaajan kanssa oltiin useampi päivä ja ohjaaja antoi
opiskelijan toimia itse. Myös arvioinnin tasoa kiiteltiin.
”Kyllä meillä tää vauvalajakso ainakin on ollu, ja se tulee ihan hyvin käytyä, mutta avonäytteenotto esimerkiksi, ni
mulla se on periaatteessa valvotusti katottu, että mä otan niinku avolla niin kerran..”
”Aika vähän sielläki vauvalassa loppupeleissä ohjattiin sillai, periaattees sielläki pitäs vaan tehdä sitä (suorittaa työt
loppuun)…”
”Sillai siellä lasten osastolla ja vauvalassa mun mielestä hyvin ohjattiin.”

Alaluokka yksilöllisyys esiintyi vain mikrobiologian tuloksissa. Arvioinnissa tulisi kiinnittää
huomiota opiskelijan ja arviointilomakkeen yksilöllisyyteen. Innokkuuden ja osaamisen esille
tuomisen koettiin olevan opiskelijasta kiinni. Arviointilomakkeen sisältöä ja kriteeristöä tulisi
miettiä mikrobiologialla opiskelijan eikä työntekijöiden kannalta.
”Tietysti se on opiskelijastakin kiinni, että kuinka paljon pystyy tuomaan esille sitä innokkuutta ja osaamista.”
”Mä nyt niinku ajattelin ihan opiskelijan näkökulmasta, et mitä niinko voi tietää sitten tästä.”

5.4.2 Arvioinnin suorittaminen
Yläluokka arvioinnin suorittaminen muodostui alaluokista arviointilomakkeen käytännön testaus ja
arviointiin käytettävä aika. Opiskelijat kokivat itsearvioinnin suorittamisen sujuneen lomakkeella
hyvin sekä näytteenotossa että mikrobiologialla. Osa opiskelijoista täytti arviointilomakkeen jakson
alussa ja lopussa, jolloin he huomasivat kuinka paljon olivat kehittyneet. Kerta-arvioinniksi
lomaketta ei näytteenotossa suositeltu. Mikrobiologialla opiskelijoiden mielestä arviointilomakkeen
testaamisessa tietämisen arvioiminen oli vaikeinta. Lomakkeesta ei keskusteltu ollenkaan ohjaajan
kanssa

harjoittelun

aikana.

Osalla

opiskelijoista

arviointia

hyödynnettiin

loppuarviointikeskustelussa, osalle ei sitä edes näytetty.
”Mä täytin ennen, ku mä olin muutaman päivän ollu siinä virtsapistees, ni sillo mä täytin sen jälkeen, ja sit ihan ton
koko jakson jälkeen.”
”Sillai just, et alussa ja lopussa, ni sit näkis kuinka paljon on kehittynyt.”
”Ei mun mielestä, ei käyty ja kyllä se (arviointilomake) oli sillä ohjaajalla mukana siinä (loppuarviointikeskustelu), mut
ei sitä mitenkä käyty läpi.”

Suurimmaksi opiskelua haittaavaksi ongelmaksi opiskelijat kokivat sen, että kemian harjoittelussa
ja näytteenotossa ohjaaja vaihtui koko ajan. Yksi tai jopa vajaa päivä oli liian lyhyt aika ohjata ja
arvioida. Ohjaaja saattoi vaihtua myös kesken päivän. Eräs opiskelijoista toivoi näytteenottoon
samaa ohjaajaa viikoksi tai jopa kahdeksi, sillä liian lyhyessä ajassa ei voi huomata opiskelijan
kehittymistä. Tulosten mukaan mitä vähemmän ohjaaja oli opiskelijan kanssa, sitä vaikeampaa oli
49

arvioinnin suorittaminen. Mikrobiologialla sama ohjaaja oli opiskelijan kanssa huomattavasti
pidemmän ajan, minkä koettiin helpottavan opiskelua ja arviointia.
”Tossaki esimerkiksi, kun on kiire, niin sitten ei vaan saa ohjausta sen takia.”
”Olis vaikka kaks viikkoo sen kanssa pelkästään yks ohjaaja tai jonkun vähän enemmän ku yhden päivän.”
”Mitä vähemmän on sen oppilaan siis sen yhden oppilaan kanssa, ni sitä vaikeempi on varmaan arvioida.”
”Mutta siel (mikrobiologialla) oli niinku yks ohjaaja jo vähän pitemmän aikaa, et siinä pystykin sitä (arviointia) jo
paremmin toteuttaa.”

5.4.3 Arviointilomake
Myös

opiskelijoiden

aineistossa

yläluokkaan

arviointilomake

sisältyivät

alaluokat

arviointilomakkeen toimivuus, kriteerit ja arvosanat sekä asiakokonaisuudet. Tulosten mukaan
arviointilomake koettiin toimivaksi terveyskeskusjakson näytteenotossa, mutta aamukierroille sitä
pidettiin liian pitkänä. Näytteenotossa arviointiin toivottiin nyt arviointilomakkeella panostettavan
enemmän. Mikrobiologian harjoittelussa arviointilomake toimi opiskelijoiden mielestä hyvin ja sen
voisi ottaa tulevaisuudessa käyttöön. Ohjaajan loppuarviointi vastasi opiskelijan itsearviointia.
Mikrobiologialla kritiikkiä ilmeni siitä, että lomakkeeseen tutustumiseen menee liikaa aikaa ja siitä
toivottiin selkeämpää esimerkiksi siirtämällä selitykset toiselle paperille. Lomakkeesta todettiin,
että mitä enemmän sitä käyttää, niin sitä selkeämmäksi se tulee.

”Ja tietysti sit se, et siihen (arviointiin) panostettais…”
”Et tää on vähän liian pitkä tälle jaksolle.”
”Mut voisko sitä ajatella sillai, että se arviointilomake olis sillai, että ympyröitäs niinku yhdestä viiteen ja sitten ne olis
niinku erikseen selvitetty ne mitä ne missäki kohdassa tarkottaa?”
”Kun mitä enemmän tätä lukee, ni et jos arviois enemmän, ni se tavallaan tulis sitten selkeemmäks.”

Tuloksissa

ilmeni,

että

näytteenoton

arviointilomakkeen

asiakokonaisuudet

ovat

hyviä

terveyskeskusjaksoa ajatellen. Lomakkeen asiasisällöstä ilmenee hyvin, mitä opiskelijan pitää
opiskella näytteenottoon liittyen. Mikrobiologialla opiskelijoiden mielestä arviointilomakkeen
asiakokonaisuuksista infektiotautien rekisteröimistä ei pysty opettamaan tai arvioimaan.
”Sitten kun nää olis ihan kunnolla paperilla niin luulisin, et ne tulis ihan hyvin käytyä siellä (tk-jaksolla) ja mä kyllä
kokisin, et ne kyllä pystyis siellä ihan suorittaa niinku.”
”Täs on nyt ainakin tää, kun on tää infektiotautien, et pitää tietää se, et tavallaan mitenkä sitä sitten voi siellä toteuttaa,
ja mitenkä ne ohjaajat voi sitä arvioida?”

Arviointilomakkeen kriteerit ja arvosanat todettiin näytteenotossa selkeiksi. Tulosten mukaan niistä
ilmenee hyvin miten paljon opiskelija kehittyy. Mikrobiologian harjoittelussa arvosanoista

50

kiitettävää epäiltiin tasoltaan liian vaativaksi ja huomioitiin, että sen tulisi olla sellainen, mihin
opiskelijalla on resursseja päästä.
”Ne nyt on sen verran selkeet, että minkä verran nyt se opiskelija voi siinä harjottelun aikana oppia.”
”Sen kiitettävän pitäs olla sellanen, et mihin just nimenomaan se opiskelija pääsee.”

5.4.4 Ammatissa kehittyminen
Palautteen pyytäminen ja palautteen antaminen muodostivat yläluokan ammatissa kehittyminen.
Tulosten mukaan opiskelijoiden ei tarvinnut näytteenotossa tai mikrobiologialla pyytää palautetta
ohjaajilta, sillä sitä annettiin heille tarpeeksi. Hyvänä asiana pidettiin sitä, että molemmissa
harjoittelupaikoissa pystyi aina kysymään apua. Eräs haastatelluista opiskelijoista totesi olevansa
huono pyytämään palautetta. Opiskelijat toivoivat myös kritiikkiä mikrobiologian ohjaajilta
enemmän.
”Mä olen saanu niinku niin paljon siltä ohjaajalta palautetta, et en mää oo niinku koskaan joutunu sitä sitten
kyselemään…”
”Siellä tulee hyvin palautetta.”
”Enemmän sitä kritiikkiäkin siellä vois olla, että sitä aika vähän harrastetaan sellaista niinku.”

Palautteen antaminen ohjaajalle koettiin opiskelijoiden mielestä vaikeaksi, ja sitä annettiinkin
harvoin jos uskallettiin. Edes positiivista palautetta ei paljoa annettu. Palautteen antamisen pelättiin
vaikuttavan harjoittelun suorittamiseen ja arvosanaan.
”Et ei sitä (palautetta ohjaajalle) varmaan välttämättä uskalla sanoo.”

5.4.5 Opiskelun tavoitteet
Yläluokka opiskelun tavoitteet muodostui alaluokista harjoittelun tarkoitus, opiskelijan lähtötilanne
ja opiskeltava työpiste. Tulosten mukaan opiskelijat tiesivät, että koulu korostaa avonäytteenoton
harjoittelua sekä vauvojen ja lasten näytteenottoa. Tosin eräällä opiskelijalla ei ollut tavoitteita
näytteenottoon liittyen lainkaan. Kaikille haastatelluille opiskelijoille olivat koulun tavoitteet myös
mikrobiologian harjoitteluun liittyen selviä. Mikrobiologialla opiskelijat kiittelivät sitä, että ohjaajat
tiesivät mitä jakson aikana tulee oppia. Tuloksissa ei erikseen mainittu yksilöllisistä
opiskelijakohtaisista näytteenoton tai mikrobiologian harjoittelua koskevista tavoitteista.
”Ohjaajat ties tosi hyvin mitä meidän täytyy niinku oppia.”
”…koska siellä (näytteenotossa) nyt ei ollu oikeestaan mitään tavoitteita sillai.”
”Ainaki meidän koulun puolesta on vähän sitä avonäytteenottoa nimenomaan korostettu, että…”.
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Alaluokka opiskelijan lähtötilanne ilmeni vain näytteenotossa. Tulosten mukaan opiskelijoiden
erilaiseen ammattikokemukseen ei kiinnitetty harjoittelupaikassa tarpeeksi huomiota. Näytteenoton
aiempi työkokemus lisäsi opiskelijan paineita tietää ja osata käytännössä enemmän. Myös
arviointilomake koettiin eräiden opiskelijoiden mielestä tässä vaiheessa opintoja epäreiluksi ilman
aiempaa kokemusta näytteenottotyöskentelystä.
”Mut, ku mä oon ollu tääl kesätöiski jo pari kesää, että varmaan ne (ohjaajat) kattoo jos mä kysyn, ettenkö mä vielä
näitä tiedä.”
”Oli vähä epäreiluu, ku mä en ollu ollu kesätöissä missään, ni sit heti niinku joutu arviointiin siihen.”

Tulosten mukaan opiskeltavaa työpistettä toivottiin harjoittelupaikassa erilaiseksi näytteenottoon
liittyen. Poliklinikkanäytteenotossa pystyisi paremmin aamukiertoihin verrattuna keskittymään
näytteenottoon ja siellä kokisi näytteenottotoiminnan kokonaisvaltaisemmin. Näytteenoton voisi
tulosten perusteella aloittaa poliklinikkalaboratorion näytteenotossa ja aamukierroille voisi mennä
myöhemmin, kun on saanut kokemusta. Mikrobiologialla eräs opiskelija totesi arviointilomakkeen
käyttämisestä, että eri ohjaajat voivat lukea sitä eri lailla eikä se välttämättä toimi toisessa
työyhteisössä.
”…et mun mielestä siihen (näytteenottoon) sai siellä (poliklinikkalaboratoriossa) hyvää harjotusta, ku siellä on se…ku
ne tilat on koko ajan samat, et siellä pystyy keskittymään siihen, et siellä se mun mielestä suju silleen hirveen hyvin. Siin
polilla on kuitenkin vielä se lähetteenkin löytäminen ja hakeminen, ja sit se, että muistaa kysyä onko ollu syömättä ja
onko ollu lääkitystä ja niin edelleen…”
”Se on kuitenkin vähän niinku niitten ohjaajienkin silmis se, että miten ne sitä lukee.”
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6 POHDINTA

6.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys
Validiteetti laadullisessa tutkimuksessa tarkoittaa, että tutkimusaineisto on kerätty huolellisesti,
aineisto on edustava ja siitä saadaan vastaus tutkimuskysymykseen. Reliabiliteetti tarkoittaa, että
aineiston analyysi on tehty virheettömästi ja aineiston koodaus on johdonmukaista, virheetöntä ja
tehdyt tulkinnat ovat oikeita. (Nieminen 1997.) Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää
kuvata koko tutkimusprosessi niin, että lukija voi seurata prosessin kulkua ja halutessaan toistaa
tutkimuksen (Janhonen & Nikkonen 2001). Toimintatutkimuksessa tutkimusmetodi ja toimintatapa
jäävät usein liian vähäiselle huomiolle tai ne kuvataan epämääräisesti (Metsämuuronen 1999).
Tutkimusraportissa kuvataan koko tutkimusprosessi, jotta lukijat voivat perehtyä sekä
toimintatutkimukseen

metodina

että

sen

tuloksiin.

Sisällönanalyysiprosessi

kuvataan

mahdollisimman tarkkaan ja selkeästi sisältäen autenttisia lainauksia alkuperäisaineistosta. Tutkija
kuvaa myös tarkasti millaisen tiedon perusteella muutosinterventio toteutetaan.
Toimintatutkimusta on kritisoitu tulosten vähäisestä yleistettävyydestä, koska tutkimuskohde on
erittäin spesifi. Toimintatutkimuksessa on myös vaikeaa arvioida tasavertaisen dialogin
onnistumista tutkittavien ja tutkijan välillä sekä teorian ja käytännön yhdistäminen jää usein
puuttumaan, jolloin käy niin, että tutkija huolehtii teoriasta ja tutkittavat käytännöstä.
(Metsämuuronen 1999.) Tämän tutkimuksen tulokset ovat osittain siirrettävissä toiseen
ympäristöön. Arviointikriteerejä voidaan käyttää toisessa työyhteisössä, mutta ohjaajien
kokemukset käytännön harjoittelun arvioinnista eivät ole yleistettävissä. Tässä tutkimuksessa
tasavertaisen dialogin onnistumista helpotti osaltaan tutkijan ja tutkittavien päivittäinen läsnäolo
työyhteisössä sekä mahdollisuus osallistua kriteerien kehittämiseen internetin keskusteluareenan
kautta. Tutkijan mielestä teoriatiedon ja käytännön yhteensovittaminen onnistui työryhmässä hyvin
johtuen osittain siihen kuuluvista eri tahoista (oppilaitos, työyhteisö, opiskelijat).
Haasteena toimintatutkimuksen raportoinnissa on sen kuuluminen lähestulkoon aina tutkijan
tehtäväksi. Raportointiin olisi tutkimuksen luotettavuuden kannalta tärkeää saada osallistumaan
myös

tutkittavat,

jotta

näkemys

prosessista

olisi

yhteisönmukainen

ja

tavoittaisi

toimintatutkimuksellisen hankkeen keskeisen sanoman. Toimintatutkimuksen luotettavuutta
voidaan lisätä antamalla tutkittavien lukea ja arvioida raportti sekä tutkijan tekemät johtopäätökset.
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Tällöin tutkittavat voivat todeta miten uskottava raportti on ja miten yhdenmukaisia raportin
tulkinnat ovat kehittämistyöstä. Raportin luotettavuuden tarkastelun todetaan olevan toimijoiden
yhteisten neuvottelujen tulos. (Heikkinen & Jyrkämä 1999.) Toimintatutkimuksen luotettavuutta
arvioitaessa ongelmia saattaa syntyä siitä, kenen kannalta muutosintervention hyödyllisyyttä ja
toimivuutta tarkastellaan (Hopia 2004). Esimerkiksi tässä tutkimuksessa opiskelija olisi saattanut
kokea arviointikriteerit hyödyllisinä ja toimivina, mutta harjoittelun ohjaaja olisi voinut kokea ne
turhina ja aikaa vievinä, tai toisinpäin. Kaikki tutkimukseen osallistuneet kuitenkin kannattivat
arvioinnin kehittämistä ja kriteerien laadintaa, mikä oli tutkimuksen yhtenä ennakko-oletuksena.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tärkeää kerätä aineisto sieltä missä tutkittava ilmiö
esiintyy (Nieminen 1997). Tämä tutkimus toteutettiin Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja
tutkittavat olivat kaikki siellä töissä tai suorittamassa opintojaan. Tutkimuspaikka oli tutkittaville
tuttu. Tutkija pyysi haastattelujen nauhoittamiseen luvan jokaiselta haastateltavalta etukäteen ennen
nauhoittamista. Haastattelupaikka oli kaikille tutkittaville tuttu rauhallinen ja neutraali tila.
Haastattelun

etuna

verrattuna

kyselyyn

on

se,

että

tutkija

voi

arvioida

vastausten

totuudenmukaisuutta havainnoimalla vastaajan ilmeitä ja käyttäytymistä sekä ympäristötekijöitä,
joten saatu aineisto on luotettavampi ja syvällisempi (Hirsjärvi & Hurme 2000).
Teemahaastattelun luotettavuutta voidaan arvioida mm. käsitevalidiudella, joka tarkoittaa
olennaisten piirteiden löytämistä tutkittavasta ilmiöstä. Sen takaamiseksi tutkijan on tiedettävä
tarpeeksi haastateltavasta ryhmästä ja sen käyttämistä käsitteistä. Tässä tutkimuksessa tutkija ja
tutkittavat tunsivat toisensa etukäteen ja he kaikki työskentelivät samalla alalla. Tutkittava aihepiiri
oli tutkijalle itselleen hyvin tuttu, joten ongelmaksi saattoi muodostua subjektiivisuus. Tutkijan
tulisi Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan olla tietoinen omista ennakkoasenteistaan ja
odotuksistaan liittyen aihepiiriin, jotta ne eivät vaikuttaisi tutkimustuloksiin. Tässä tutkimuksessa
tutkijalla on varmasti ennakkoasenteita ja odotuksia liittyen opiskelija ohjaukseen ja arviointiin,
koska hän on itse ohjannut ja arvioinut opiskelijoita sekä työskentelee tutkittavassa työyhteisössä
tuntien tutkimukseen osallistujat. Ennakkoasenteiden ja odotusten vaikuttamisen tutkimustuloksiin
pois sulki osaltaan se, että tutkija ei ole ohjannut ja arvioinut syksyllä 2007 ja keväällä 2008 ketään
opiskelijaa käytännön harjoittelussa.
Kyngäs & Vanhanen (1999) ovat todenneet, että sisällönanalyysilla tehdyssä tutkimuksessa on
tärkeää se, että tutkija pystyy osoittamaan yhteyden tuloksen ja aineiston välillä. Tässä
tutkimuksessa tulokset esitettiin edeten tuloksia yhdistävästä luokasta yläluokkiin ja niistä
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alaluokkiin, joiden muodostamista havainnollistettiin aineistosta lainatuilla suorilla lainauksilla.
Tutkijan tulee huolehtia, että lähdekirjallisuus täyttää tutkielmalta vaaditun tiedon luotettavuuden ja
tieteellisen tason (Hirsjärvi ym. 2002). Kirjallisuuskatsaus suoritettiin syksyn 2007 aikana. Se
perustui tutkijan ja Tampereen yliopiston terveystieteiden kirjaston henkilökunnan hakemaan
lähdemateriaaliin. Lopullisen päätöksen siitä, millaista tietoa tutkimuksessa esitellään teki tutkija
itse. Luotettavaa ja tieteellistä lähdekirjallisuutta löytyi arviointikriteerien laadinnasta kotimaasta ja
ulkomailta vähän, mutta arvioinnista huomattavasti enemmän.
Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu, että tavoitteet, menetelmät ja riskit on selitettävä osallistujille
siten, että he pystyvät ne ymmärtämään ja antamaan osallistumiselle vapaaehtoisen suostumuksen
(Hirsjärvi ym. 2002). Tähän tutkimukseen osallistuvia informoitiin tutkimusasetelmasta etukäteen
ja sen molempiin vaiheisiin osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Tutkija pyysi tutkimusluvat
sekä Pirkanmaan ammattikorkeakoululta että Kanta-Hämeen keskussairaalalta. Huomioitavaa
eettisyyden kannalta on, että toimintatutkimuksessa tutkija ei voi kuitenkaan tarkalleen etukäteen
tietää mitä tuleva kehittämisprosessi vaatii tutkittavilta ja tutkittavilla ei välttämättä ole
anonymiteettisuojaa. (Metsämuuronen 1999). Tutkimus toteutettiin yhdessä työyhteisössä, jolloin
tutkittavien anonymiteetin täydellinen turvaaminen arviointikriteerien kehittämistyön aikana oli
mahdotonta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa työryhmäläisten nimikirjaimet julkaistiin
arviointilomakkeessa. Tutkimuksen toisessa osassa ei tutkittavien henkilötietoja tuotu esille, sillä
tutkimusraportissa ei eritellä tarkkaan tutkittavien taustatietoja eikä suorissa lainauksissa viitata
tiedonantajaan. Tutkimuksen etiikan kannalta on myös tärkeä määrittää laadullisen kerätyn
aineiston käyttötarkoitus ja säilytys (Kuula 2007). Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin vain
alkuperäiseen tarkoitukseen, eikä sitä ole tarkoitus käyttää jatkotutkimuksiin. Tutkija säilyttää
aineistoa asiallisesti ja hävittää sen, kun tutkielma on tehty.

6.2 Tulosten tarkastelu
Tämä tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää bioanalyytikko-opiskelijoiden käytännön ohjatun
harjoittelun arviointia laatien ja käyttöönottaen bioanalytiikan opiskelijoille ohjattuun harjoitteluun
numeeriset arviointikriteerit ja ohjeelliset perustelut arvioinnille. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena
oli kuvata opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia arviointikriteereistä. Tutkimuksen tulokset
esitetään seuraavassa verraten niitä aiempaan tutkimustietoon.
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Arviointikriteerien laadinta tapahtui tässä tutkimuksessa harjoittelupaikassa työryhmässä ohjaajien,
opiskelijoiden, opettajan sekä tutkijan yhteistyönä. Lappalaisen (1997) mukaan arviointi ei saa
jäädä ulkopuolelta ohjattavaksi. Jos arvioinnin tarkoituksena on vaikuttaa syvemmin toiminnan
kehittämiseen, on arvioinnin perusteet ja käytettävien menetelmien mahdollisuudet ja rajoitukset
ymmärrettävä ja osin itse löydettävä. Siksi menetelmien laadinnan tulee tapahtua mahdollisimman
paljon ruohonjuuritasolla. Useissa tutkimuksissa (mm. Vesterinen 2002; Isokorpi 2003; Sarajärvi
2003; Saarikoski ym. 2004.) on todettu, että opiskelijan ohjauksen onnistumisessa tärkeintä on
käytännön harjoittelun osaston henkilökunnan ja opettajan yhteistyö. Hinkkasen (2002)
tutkimuksessa yhteistyöilmapiiri työpaikan ja koulun kesken oli myönteinen, mutta yhteistyötä oli
aivan liian vähän. Opiskelijan mahdollisuus vaikuttaa itse oppimiseensa ja sen arviointiin ilmentää
sitä, että opiskelijaa kunnioitetaan ainutkertaisena yksilönä ja omana itsenään (Kaila-Sayeed &
Kinnunen 2003.) Tässä tutkimuksessa käytössä oli myös verkkopohjainen keskusteluareena
Moodle, joka lisäsi kaikkien osapuolten mahdollisuuksia osallistua arviointikriteerien laadintaan
työajan ulkopuolella.
Tarkasteltaessa opiskelijoiden ja ohjaajien kokemuksia huomioitavaa oli, että kaikki haastatellut
kannattivat arviointikriteerejä. Niiden todettiin helpottavan arviointia monella tavalla. Esimerkiksi
tavoitteet

olivat

saatavilla

ja

seurattavissa

helpommin,

kun

ne

olivat

kirjoitettuina

arviointilomakkeeseen ja arvosanoista huomasi hyvin opiskelijan kehittymisen sekä hyväksytyn ja
hylätyn eron. Lindholmin (1998) mukaan kaikilla osapuolilla (opettaja, ohjaaja, opiskelija) tulee
olla tietoa arviointikriteereistä, sillä opiskelijalla on oikeus tietää, millä perusteella häntä arvioidaan.
Opiskelijat ja ohjaajat kokivat tässä tutkimuksessa arvioinnin kehittämisen ja arviointikriteerien
laadinnan positiivisena asiana. Yleensä uusien arviointimenetelmien käyttöönottoa oppilaitoksissa
vastustetaan opettajien ja oppilaiden keskuudessa, koska opettajat luulevat opiskelijoiden pääsevän
helpommalla ja opiskelijat luulevat niiden olevan työläämpiä (Karjalainen & Kemppainen 1994).
Arviointilomaketta toivottiin sekä näytteenotossa ja mikrobiologialla lyhyemmäksi, mikä
selkeyttäisi ja nopeuttaisi sen käyttöä. Asiakokonaisuudet ohjaajat ja opiskelijat mielsivät
pääasiassa toimiviksi ja monipuolisiksi, mutta arvosanoista kiitettävä sai erityisesti mikrobiologialla
ohjaajilta ja opiskelijoilta kritiikkiä johtuen liian korkeista vaatimuksista. Arvioinnin suorittaminen
arviointikriteereillä sujui tässä tutkimuksessa paremmin mikrobiologian laboratoriossa, koska siellä
sama ohjaaja oli opiskelijan kanssa pidemmän aikaa. Näytteenotossa suurimmaksi arviointiin
kohdistuvaksi ongelmaksi koettiin ohjausajan puute. Kiire oli ohjaajien mukaan syynä siihen, että
arviointilomaketta ei ehditty kunnolla käydä läpi ja opiskelijaa ei ehditty arvioida. Huomioitavaa
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on, että näytteenoton arviointikriteeristö on alun perin suunniteltu terveyskeskusjaksolle eikä
aamukiertoa varten, jossa sitä tässä tutkimuksessa käytännön syistä johtuen testattiin. Tavoitteiden
asettamisessa on otettava huomioon harjoittelujakson kesto, joka vaikuttaa siihen ehtiikö opiskelija
jakson aikana oppimaan ammatillista, kehittävää otetta ja asioiden hallintaa kokonaisuuksina
(Vesterinen 2002). Opiskelijat kokivat sekä näytteenotossa että mikrobiologialla itsearvioinnin
suorittamisen parhaiten alku- ja loppuarviointina, jolloin he pystyivät huomaamaan kehityksensä.
Mikrobiologialla ohjaajat kokivat, että arviointikeskusteluissa lomaketta ei aina hyödynnetty niin
kuin ohjaajat olisivat toivoneet ja joidenkin opetettavien asioiden arviointi oli vaikeaa.
Tässä tutkimuksessa ilmeni vain näytteenoton arvioinnissa ongelmia opiskelijoiden erilaisten
lähtötilanteiden vuoksi. Ohjaajat eivät aina tunteneet opiskelijoita eivätkä tienneet heidän
yksilöllisiä tavoitteitaan tarpeeksi hyvin. Opiskelijoista osa koki erilaiset lähtötilanteet arviointia
vääristäviksi tekijöiksi. Tutkimusten (Koppinen ym. 1994; Lappalainen 1997; Kaila-Sayeed &
Kinnunen 2003) mukaan arvioinnin tulee tukea oppilaan yksilöllistä tapaa jäsentää, hankkia ja
käsitellä sekä arvioida tietoa. Jokaisella opiskelijalla on aikaisempien tieto- ja ajatusmallien
perusteella eri lähtötilanne ja jokainen kykenee vastaanottamaan ja hahmottamaan tietoa vain sen
mukaan, mikä on ennestään tuttua. Opiskelijan arvioinnin on oltava yksilöllisesti suunnattua ja
oikeudenmukaista.
Itsenäinen opiskelu näytteenotossa opiskelutapana koettiin hyvänä tai huonona sen mukaan miten
kokenut opiskelija mielestään oli. Vähäisellä ammattikokemuksella itsenäinen työnteko oli huono
vaihtoehto. Mikrobiologialla opiskelijat mielsivät itsenäisen työnteon yksimielisesti hyvänä asiana.
Opiskelijaa ei mikrobiologialla jätetty suorittamaan tehtävää yksin, vaan ohjaaja oli vierellä koko
ajan sivustakatsojan roolissa. Näytteenotossa aamukierrolla lähtötilanteesta riippuen opiskelijat
olivat ohjaajan kanssa tai itsenäisesti saaden tarvittaessa apua. Opiskelijat kokivat eniten ongelmia
kliinisen kemian laboratoriossa ja näytteenotossa ohjaajien jatkuvan vaihtumisen vuoksi. Ohjaaja
saattoi vaihtua kesken päivän aivan entuudestaan tuntemattomaan työntekijään. Opiskelijoiden
mielestä ohjaajien vaihtuminen heikentää mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Myös Vesterisen
(2002) tutkimuksen mukaan opiskelijalla tulisi olla vain yksi tai kaksi ohjaajaa, sillä mitä useampi
ohjaaja sitä huonommat oppimistulokset olivat.
Tässä tutkimuksessa ilmeni huomattavasti vaikeuksia sekä ohjaajilla että opiskelijoilla palautteen
antamisessa, pyytämisessä ja vastaanottamisessa, mistä seurasi ongelmia ammatissa kehittymisessä.
Arviointi vaatii eri osapuolien keskustelua annetusta palautteesta, jotta opiskelijalla on
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mahdollisuus kehittää toimintaa palautteen jälkeen (Koppinen 1995; Lappalainen 1997; KailaSayeed & Kinnunen 2003). Lindholmin (1998) tutkimuksen mukaan arvioinnin tarkoitus ei ole
esitellä opiskelijan virheitä ja puutteita vaan auttaa opiskelijaa löytämään ja hyödyntämään
voimavaroja ja kehitysmahdollisuuksia. Mikrobiologialla jotkut opiskelijat kokivat, että he eivät saa
tarpeeksi kritiikkiä, vaikka palautetta annetaan paljon. Ohjaajista eräs mielsikin, että annettu palaute
on siinä mielessä huonoa, että sen perusteella ei pysty paljoa kehittymään. Sekä näytteenoton että
mikrobiologian ohjaajista osa koki, että he eivät saa tarpeeksi palautetta opiskelijoilta, mikä
hankaloittaa ohjaajana toimimista. Näytteenoton ohjaajat taas antoivat paljon palautetta mutta
samalla huomioivat, että opiskelijat eivät sitä erikseen pyytäneet.
Tämän tutkimuksen tulosten mukaan sekä opiskelijan että koulun asettamien tavoitteiden
läpikäyminen oli ohjaajien mielestä vähäistä. Koulun tavoitteita jaksolle ei ollut kaikkien saatavilla
ja ohjaajat eivät välttämättä niitä edes tienneet tai ymmärtäneet. Oppilaan arvioinnin tulee perustua
opetussuunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin sekä opetussuunnitelmaan kirjattuihin arvoihin
(Holopainen, Ikonen, Ojala, Virtanen, Hietanen, Kovanen, Kuorelahti & Rönty 2001). Näytteenoton
harjoittelupaikkaa

tulisi

tutkimustulosten

perusteella

muuttaa

aamukierroilta

poliklinikkalaboratorion näytteenottoon. Tätä perusteltiin sillä, että ohjaaja pystyy paremmin
arvioimaan näytteenottotaitoja olemalla koko ajan tilanteessa läsnä ja opiskelija saa harjoittelun
myötä monipuolisemman kokemuksen näytteenottotyöstä. Mikrobiologialla ohjausilmapiiri koettiin
myönteiseksi, mikä auttoi opiskelijoita saavuttamaan jakson tavoitteet. Myös useiden muiden
tutkimusten (mm. Vesterinen 2002; Isokorpi 2003; Sarajärvi 2003; Saarikoski ym. 2004) mukaan
ilmapiiriltään myönteiseksi koettu ohjaussuhde edistää parhaiten opiskelijan ammatillista kasvua.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Vastaavaa tutkimusta kliiniseen laboratoriotyöhön liittyen ei ole tehty, joten tämä tutkimus antaa
arvokasta tietoa käytännön harjoittelun arvioinnista opettajille, ohjaajille ja opiskelijoille. Koska
yhteistyö opiskelijoiden, oppilaitoksen ja työyhteisön kesken oli tutkimuksen onnistumisen kannalta
välttämätöntä, oli hienoa, että kaikki tutkimukseen osallistuneet suhtautuivat arviointikriteereihin
positiivisesti ja kannattivat arvioinnin kehittämistä. Toimintatutkimukselle tyypillistä on se, että
tutkimusprosessi johtaa uusien ongelmien havaitsemiseen (Kiviniemi 1999). Vaikka tässä
tutkimuksessa pyrittiin käsittelemään vain arviointikriteerien laadintaa ja käytännön testausta,
ilmenivät tutkimustulokset paljon monipuolisempina. Opiskelijan käytännön harjoittelu oli lopulta
huomioitava

kokonaisvaltaisemmin

eikä

vain

arvioinnin

osalta.

Toimintatutkimus

tutkimusmetodina vaatii tutkijalta paljon ajallisia resursseja ja pitkäaikaista sitoutumista
kehittämistyöhön. Tutkijana totesin raportin kirjoittamisen olevan kaikkein haasteellisinta, sillä tein
sen suurimmaksi osaksi kehittämistyön jälkeen, enkä tutkimuksen edetessä.
Tämän tutkimuksen tulosten perusteella eri osapuolet voivat kehittää toimintaansa joko yhdessä tai
erikseen. Tutkijana toivoisin käytännön harjoittelun arviointia kehittävän yhteistyön jatkuvan.
Yhteenvetona tutkimustuloksista voidaan todeta, että arviointikriteerien laadinta ja käyttöönotto
tulee aina suhteuttaa opetettavaan asiaan ja ajallisiin sekä opillisiin resursseihin. Ei ole olemassa
yhtä oikeaa tapaa arvioida, mikä sopisi kaikille ja kaikkialle. Arviointikriteeristö luotiin eri
vaihtoehtoja kokeilemalla ja uudelleen muokkaamalla eikä se silti ole lopullinen. Tutkimuksen
tärkein anti tutkijalle tulevan opettajan työn kannalta oli kokemus arvioinnista arvo- ja
näkökulmasidonnaisena, ajan, paikan ja tilanteen mukaan vaihtelevana toimintana.
Näytteenoton arviointikriteerejä kannattaisi sellaisenaan kokeilla terveyskeskusjaksolla, jolle ne
alun perin laadittiinkin ja jossa ollaan pidemmän aikaa näytteenotossa saman ohjaajan kanssa. Tälle
harjoittelujaksolle niiden koettiin olevan liian monipuoliset, joten niistä tulisi karsia kaikki
epäolennainen pois ja testata toimivuutta uudelleen aamukierroilla. Vastaavan arviointisysteemin
voisi kehittää myös täysin erikseen aamukierroille, jollei haluta muokata jo olemassa olevaa
kriteeristöä. Mielenkiintoista olisi pohtia myös vauvojen ja lasten näytteenottotekniikkaan
painottuvan oman arviointikriteeristön laadintaa.
Mikrobiologian arviointikriteereistä erityisesti alkuosan asiakokonaisuuksista tulisi pohtia
jätetäänkö ne kokonaan pois arvioinnista, sillä tietämisen arviointi koettiin tällä kriteeristöllä
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vaikeaksi. Mietittäväksi jää onko lomakkeen ulkoasun muuttaminen tarpeellista siten, että pelkkä
kriteeristö jäisi arvioijan käyttöön, ja tavoitteet siirrettäisiin lomakkeesta muualle. Myös
arvosanoista kiitettävän tasoa tulisi pohtia opiskelijan taitojen saavuttamisen kannalta. Arvioinnin
kehittäminen olisi jatkossakin suotavaa muokkaamalla ja uudelleen testaamalla jo olemassa olevia
kriteerejä.
Opiskelijoiden toivoisi tutkimustulosten perusteella olevan enemmän aktiivisia ammatillisen
kehittymisensä seuraamisessa ja arvioimisessa. Ennen harjoittelun aloittamista tulisi kiinnittää
huomiota omien tavoitteiden laadintaan ja niiden esille tuomiseen. Riittävätkö arviointikriteereihin
laaditut tavoitteet ilmentämään yksilöllisiä kehittymistarpeita? Opiskelijoiden tulisi pohtia miten
kehittävää palautetta voisi antaa ohjaajalle. Itsearviointitaidot kehittyisivät esimerkiksi laatimalla
portfolio harjoittelusta tai kirjoittamalla oppimispäiväkirjaa. Erilaiset oppimistehtävät ja
osastotunnit lisäisivät vuorovaikutusta ja työyhteisöön kuuluvuuden tunnetta sekä antaisivat eri
osapuolille tietoa toinen toisistaan.
Työyhteisön tulisi miettiä, miten he haluavat kehittää yhteistyötä oppilaitosten kanssa
opiskelijaohjauksessa ja arvioinnissa. Ohjaajien liialliseksi koetusta vaihtuvuudesta pitäisi päästä
eroon, sillä se haittaa ja pahimmillaan jopa estää opiskelijan ammatillisen kehittymisen.
Tutkimustulosten perusteella voidaan ehdottaa työnantajien ja vastuuhenkilöiden miettivän
yhteistyönä ohjausresurssien kehittämistä. Pohdittavaksi jää myös, miten jatkossa järjestää
näytteenoton

käytännön

harjoittelu

eli

muutetaanko

se

osittain

poliklinikkalaboratorion

näytteenottoon. Tutkimustulosten mukaan lisää koulutusta tarvittaisiin arviointiin ja kehittävän
palautteen antamiseen. Oppilaitoksen tulisi olla työyhteisön rinnalla kehittämässä käytännön
harjoittelua ja arviointia. Harjoittelujakson tavoitteita toivottiin harjoittelupaikassa enemmän esille.
Työntekijät kaipasivat enemmän oppilaitoksen konkreettista läsnäoloa harjoittelupaikalla, mikä
toteutuisi esimerkiksi tavoite- tai arviointikeskusteluja lisäämällä.

60

LÄHTEET
Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003.
Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 256/95.
Beck, SJ & Laudicina, RJ. (1999) Clinical laboratory scientists` view of the competencies needed
for current practice. Clinical Laboratory Science. 12 (2): 98-103.
Bioanalyytikkoliitto (2005) Laboratoriohoitajan, bioanalyytikon ammatinkuvaus. [online, viitattu
19.3.2007].
Saatavilla
www.muodossa:
<URL:http://www.bioanalyytikko
liitto.fi/liiton_frames.htm>.
Carr, W. & Kemmis, S. (1986) Becoming critical. Education, knowledge and action research.
Teoksessa: H. Heikkinen, R. Huttunen & P. Moilanen. (toim.) Siinä tutkija missä tekijä.
Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. WSOY, Juva. 67.
Caskey, DR. (2002) Cultural competency in the laboratory. Clinical Laboratory Science. 15 (4):
200-203.
Eskola, J. & Suoranta, J. (1998) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino, Tampere.
Halonen, I. (2004) Argumentaatio ja ammatillinen asiantuntijuus. Teoksessa: H.Kotila &
A.Mutanen (toim.) Tutkiva ja kehittävä ammattikorkeakoulu. Edita Prima Oy, Helsinki, 255-266.
Heikkinen, H. & Jyrkämä, J. (1999) Mitä on toimintatutkimus? Teoksessa: H. Heikkinen, R.
Huttunen & P. Moilanen. (toim.) Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja
näköaloja. WSOY, Juva. 25-63.
Hinkkanen, L. (2002) Hoitotyön opettajan ja käytännön ohjaajan yhteistyö käytännön opiskelun
ohjauksessa. Hoitotieteen laitos. Tampereen yliopisto. Pro gradu –tutkielma.
Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2001) Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö.
Helsinki: Yliopistopaino.
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2002) Tutki ja kirjoita. Tammi, Helsinki.
Holopainen, P., Ikonen, O., Ojala, T., Virtanen, P., Hietanen, A., Kovanen, P., Kuorelahti, M. &
Rönty, S. (2001) Oppilaan yksilötason arviointi. Teoksessa: O. Ikonen, P. Holopainen, T. Ojala, P.
Virtanen, A. Hietanen, P. Kovanen & S. Rönty (toim.) Arviointi opetuksen ja oppimisen ohjausta
tukevana toimintana. Hakapaino Oy, Helsinki. 88-148.
Hongisto, A. (2000) Arvioinnin ja oppimisen dialogi. Teoksessa: J. Vuorinen. (toim.) Arviointi ja
kehityskeskustelu. Gummerus, Jyväskylä, 86-116.
Hopia, H. (2004) Laadullinen toimintatutkimus perhehoitotyön kehittämisen keinona
lastenosastolla. Teoksessa A-L. Aho, M-T. Tarkka, E. Paavilainen & P. Åstedt-Kurki (toim.)
Perhehoitotieteelliset tutkimusmenetelmät. (2006) Juvenes Print, Tampere, 91-100.
Hulkari, K. (2006) Työssäoppimisen laadun käsite, itsearviointi ja kehittäminen sosiaali- ja
terveysalan ammatillisessa peruskoulutuksessa. Tampereen yliopisto. Acta Universitatis
Tamperensis 1163.
61

HYKS (2002) HYKS –Laboratoriodiagnostiikka. Laboratoriohoitajien ammattiuramalli LAURA,
versio 1. Helsingin yliopistollinen keskussairaala. Helsinki.
International Federation of Biomedical Laboratory Science (2005) Final Draft Report of the IFBLS
Core Competencies Task Force. <marja.kuparinen@piramk.fi>13.9.2006
Isabel, JM. (1997) Portfolio assessment in a clinical laboratory science curriculum. Clinical
Laboratory Science. 10 (3): 141-144.
Isokorpi, T. (2003) Ohjaus vuorovaikutuksena ammattikorkeakouluyhteisössä. Teoksessa: H.Kotila
(toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Edita Prima Oy, Helsinki, 111-129.
Janhonen, S. & Nikkonen, M. (2001) Laadulliset tutkimusmenetelmät hoitotieteessä. WSOY,
Helsinki.
Janhonen, S. & Vanhanen-Nuutinen, L. (2005) Asiantuntijuuden kehittyminen sosiaali- ja
terveysalalla. Teoksessa: S.Janhonen & L. Vanhanen-Juutinen. (toim.) Kohti asiantuntijuutta.
Oppiminen ja ammatillinen kasvu sosiaali- ja terveysalalla. WSOY, Helsinki. 11-55.
Kaila-Sayeed, M. & Kinnunen, E. (2003) Arvioinnin tehtävät ja toteuttaminen. Teoksessa E.
Kinnunen & T. Halmevuo (toim.) Opiskelijan arvioinnin opas ammatilliseen koulutukseen. 3.
painos. Hakapaino Oy, Helsinki, 7-65.
Karjalainen, A. & Kemppainen, T. (1994) Vaihtoehtoisia tenttikäytäntöjä. Ohjeita ja ideoita
yliopistotenttien kehittämiseen. Teoksessa: M. Lappalainen (toim.) Opetus, oppiminen ja arviointi.
(1997) Turun yliopisto, Turku. 32.
Kasurinen, K. & Kontulainen, A. (1998) Sairaanhoidon opiskelijan käytännön oppimisen ohjaus
sairaalassa opiskelijan ja ohjaajan arvioimana. Opinnäytetutkielma. Kuopion yliopisto. Hoitotieteen
laitos.
Kiviniemi, K. (1999) Toimintatutkimus yhteisöllisenä projektina. Teoksessa: H. Heikkinen, R.
Huttunen & P. Moilanen. (toim.) Siinä tutkija missä tekijä. Toimintatutkimuksen perusteita ja
näköaloja. WSOY, Juva. 63-85.
Koppinen, M-L., Korpinen, E. & Pollari, J. (1994) Arviointi oppimisen tukena. WSOY, Juva.
Koppinen, M-L. (1995) Opi jatkuva arviointi. Teoksessa: T.Surakka & K. Poutanen (toim.) Suuntaa
ja sykettä oppimiseen. WSOY, Juva, 165-192.
Kuula, A. (2007) Laadullinen tutkimussuhde ja arkistoinnin etiikka. Tieteessä tapahtuu 2: 42-25.
Kyngäs, H. & Vanhanen, L. (1999) Sisällön analyysi. Hoitotiede. 11:1:3-12.
Laine, A., Ruishalme, O., Salervo, P., Siven, T. & Välimäki, P. (2000) Opi ja ohjaa sosiaali- ja
terveysalalla. WS Bookwell Oy, Porvoo.
Lappalainen, M (1997). Arvioinnin merkitys yliopiston opetuksen ja oppimisen osana. Teoksessa
M. Lappalainen (toim.) Opetus, oppiminen ja arviointi. Turun yliopiston arviointijärjestelmän
rakentaminen. Turku. 1-33.

62

Lindell, T-L. (1996) Laboratoriohoitajakoulutuksen antamien valmiuksien vastaavuus työelämään
päättövaiheen opiskelijoiden arvioimana. Kasvatustieteen laitos. Tampereen yliopisto. Pro gradu tutkielma.
Lindholm, M. (1998) Arviointi auttaa oppimaan – vai auttaako. Kansanterveystieteen laitos.
Helsingin yliopisto. Pro gradu -tutkielma.
Metsämuuronen, J. (1999) Laadullisen tutkimuksen tiedonhankinnan strategioita. Teoksessa J.
Metsämuuronen (toim.) Laadullisen tutkimuksen käsikirja. (2006) Gummerus, Jyväskylä, 102-106.
Metsämuuronen, J. (2008) Laadullisen tutkimuksen perusteet. Metodologia-sarja 4. 3. p.
Gummerus, Jyväskylä.
Mohktari, K., Yellin, D., Bull, K. & Montgomery, D. (1996) Portfolio assessment in a teacher
education. Teoksessa: A. Niikko. Portfolio oppimisen avartajana. Tammi, Helsinki, 41-42.
Mäkeläinen, P. (2000) Työssäoppiminen –ohjattua ammattiin oppimista työpaikalla. Teoksessa
J.Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar (toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana. WS Bookwell Oy,
Porvoo, 89-104.
Mäkitalo, I. (1998) Oppilasarvioinnin kehittäminen yksilöllisenä ja yhteisöllisenä prosessina.
Teoksessa E. Törmä (toim.) Tutkiva opettaja, aina ajankohtainen arviointi. Jyväskylän
yliopistopaino, Jyväskylä, 48-60.
Nieminen, H. (1997) Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuus. Teoksessa Paunonen, M &
Vehviläinen-Julkunen, K. Hoitotieteen tutkimusmetodiikka. WSOY, Helsinki, 215-221.
Niikko, A. (2001) Portfolio oppimisen avartajana. Tammi, Helsinki.
Opetusministeriö (2006a) Ammattikorkeakoulusta
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:24, 15-18.

terveydenhuoltoon.

Opetusministeriön

Opetusministeriö (2006b) Ammattikorkeakoulusta
työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:24, 22-28.

terveydenhuoltoon.

Opetusministeriön

Opinto-opas (2003-2007) Turun ammattikorkeakoulu. Kirjakas Oy, Turku.
Opinto-opas (2008-2009) Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. [online, viitattu 26.8.2008] Saatavilla
www-muodossa:
<URL:http://ops.piramk.fi/cms/ops/ops0809.nsf/$all/E05D0B6FEDE1B653C2
25742F00314BFD>.
OPS 2006-2007b. Tutkintosääntö. Arviointi. [online, viitattu 16.4.2007]. Saatavilla
www.muodossa:
<URL:http://ops.piramk.fi/web/ops/ops.nsf/b755f48745edbd70c2257163003
165d0/48563523decb4482c2257162004c2d86?OpenDocument>.
Parkkila, L. (2006) Asiakaspalvelun laatu kliinisen laboratorion verinäytteenotossa. Kuopion
yliopisto. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Hoitotieteen laitos. Pro gradu –tutkielma.
Pedagoginen strategia (2004). [online, viitattu 17.4.2007]. Saatavilla www.muodossa:
<URL:https://intranet.piramk.fi/DB/commdata.nsf/7808abe212a988eec2256f39002056d9/e7502c35
04fb3861c2256fb100666da5?OpenDocument>.

63

Raij, K. (2003) Osaamisen tuottaminen ammattikorkeakoulun päämääränä. Teoksessa H. Kotila
(toim.) Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Edita Prima Oy, Helsinki, 42-58.
Ruohotie, P. (1998) Motivaatio, tahto ja oppiminen. Oy Edita Ab, Helsinki.
Saarenheimo, M. (2001) Oppimista edistävä reflektio. Tampereen yliopistopaino Oy, Tampere.
Saarikoski M., Syrjälä V. & Ylönen M. 2004. Hoitotyön kliinisen opiskelun kehittämishanke
vanhusten osastoilla. Tutkiva hoitotyö 2:3:4–8. Suomen sairaanhoitajaliitto, Helsinki.
Sarajärvi, A. (2003) Käytännön harjoittelu oppimisympäristönä. Teoksessa H. Kotila (toim.)
Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Edita Prima Oy, Helsinki, 170-184.
Seibert, K. W. (1996) Reaaliaikainen reflektio. Teoksessa Ruohotie, P. Motivaatio, tahto ja
oppiminen. Oy Edita Ab, Helsinki.
Sulosaari, V., Lehti, T., Paltta, H., Pulkkinen, M-L. & Ääri, R-L. (2006). Kokemuksia
klinikkaopettajatoiminnasta. Sairaanhoitaja 79:2:20-27. Suomen sairaanhoitajaliitto, Helsinki.
Suojanen, U. (1992) Toimintatutkimus koulutuksen ja ammatillisen kehittymisen välineenä. Finn
Lectura, Helsinki.
Surakka, T. & Poutanen K. (1995) Suuntaa ja sykettä oppimiseen. WSOY, Juva.
Tiilikainen, R. (2002) Portfolio hoitotyön opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymisen tukena
ammattikorkeakoulussa. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos. Pro gradu –tutkielma.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2002) Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.
Turpeinen, R. (1999) Työssäoppimisen arviointi. Teoksessa J.Onnismaa, H. Pasanen & T. Spangar
(toim.) Ohjaus ammattina ja tieteenalana. WS Bookwell Oy, Porvoo, 97.
Tynjälä, P. & Laurinen, L. (1999) Aktiivisen oppimisen kokeilu kasvatustieteessä. Teoksessa: S.
Honkimäki (toim.) Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän
yliopisto. 203-233.
Tynjälä, P. (2005) Konstruktivistinen oppimiskäsitys ja asiantuntijuuden edellytysten rakentaminen
koulutuksessa. Teoksessa: A. Etäpelto & P. Tynjälä (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. WSOY,
Helsinki, 160-180.
Törmä, E. (1998) Verbaalinen arviointi osana opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta.
Teoksessa E. Törmä (toim.) Tutkiva opettaja, aina ajankohtainen arviointi. Jyväskylän
yliopistopaino, Jyväskylä, 60-77.
Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 15.5.2003/352. Opintosuoritusten arviointi 19§.
[online,
viitattu
17.4.2007].
Saatavilla
www.muodossa:
<URL:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030352>.
Vesterinen, M-L. (2002) Ammatillinen harjoittelu
ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä.

64

osana

asiantuntijuuden

kehittymistä

Virtanen,
H.
(2003)
Potilaan
ja
laboratoriohoitajan
välinen
vuorovaikutus
verinäytteenottotilanteessa potilaan kokemana. Tampereen yliopisto. Lääketieteellinen tiedekunta.
Hoitotieteen laitos. Pro gradu –tutkielma.
Volanen, M. (2003) Taito-oppi haastaa tieto-opin. Teoksessa:
Ammattikorkeakoulupedagogiikka. Edita Prima Oy, Helsinki, 39-41.

65

H.

Kotila

(toim.)

LIITE 1 (1)

Laboratoriotutkimusprosessin vaiheet
Laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttinen vaihe
Bioanalyytikko
- ohjaa potilaita ja terveydenhuollon henkilökuntaa asiakaslähtöisesti preanalytiikan
vaatimusten mukaisesti.
- noudattaa potilaan yksityisyyttä ja oikeuksia säätelevää lainsäädäntöä
- tuntee laboratoriotutkimusten valikoiman, käyttötarkoituksen ja on selvillä tutkimusten
preanalyyttisistä vaatimuksista.
- huolehtii potilaan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista näytteenotossa
- toteuttaa näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen turvatakseen näytteiden
tutkimuskelpoisuuden.
- toimii kansainvälisten ja kansallisten toimintaa ohjaavien suosituksien perusteella potilas- ja
näytetutkimuksissa.
Laboratoriotutkimusprosessin analyyttinen vaihe
Bioanalyytikko
- tekee kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen, kliinisen neurofysiologan, kliinisen
hematologian, immunohematologian, kliinisen histologian ja sytologian, kliinisen
immunologian, kliinisen biokemian, kliinisen mikrobiologian, solu- ja molekyylibiologian
laboratoriotutkimuksia ja ymmärtää tutkimusten kliinisen merkityksen sekä menetelmälliset
periaatteet
- käyttää ja huoltaa laboratorion välineitä ja laitteita
- toimii työsuojeluperiaatteiden ja potilasturvallisuuden mukaisesti
- arvioi analyysin toteutumista ja vastaa osaltaan laboratoriotutkimustulosten luotettavuudesta
- toteuttaa sisäistä laadunohjausta ja ulkoisen laadunvarmistuksen ohjelmia
- osallistuu asiantuntijuuden puitteissa uusien menetelmien kehittämiseen, laitehankintoihin
sekä uusien laitteiden ja menetelmien validointiin
Laboratoriotutkimusprosessin postanalyyttinen vaihe
Bioanalyytikko
- arvioi laboratoriotulosten kiireellisyyttä sekä niistä tiedottamisen merkityksen potilaan
hoidossa
- arvioi laboratoriotulosten ja –tutkimusprosessin luotettavuutta
- tuntee postanalyyttisen vaiheen päätöksentekoon liittyviä tekijöitä ja omaa valmiudet
kehittää päätöksentekotaitojaan
- raportoi laboratoriotutkimustulokset omassa yksikössään sekä hoitoyksikölle
tietojärjestelmiä hyväksikäyttäen
- toimii rakentavan kriittisesti ja käyttää ongelmanratkaisutaitoja
- tunnistaa potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön ohjaustarpeet
- huolehtii potilaan hyvinvoinnista potilastutkimusten jälkeen
Laatuosaaminen
Bioanalyytikko
- hallitsee laboratoriotutkimusprosessin ja ymmärtää sen merkityksen potilaan hoidossa tai
osana tieteellistä tutkimusta
- ymmärtää laboratorion laatujärjestelmän työyhteisön toimintaa ohjaavan tekijänä
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-

ymmärtää sisäisen laadunohjauksen ja ulkoisen laaduntarkkailun menetelmiä ja tulkintaa
tulkitsee laaaduntarkkailu näytteiden tuloksia ja toimii niiden edellyttämällä tavalla
käyttää laadunvarmistuksen menetelmiä potilasnäytteiden tulosten luotettavuuden
arvioinnissa
toimii laatukäsikirjan mukaan ja osallistuu toimintajärjestelmän kehittämiseen
toimii ympäristötietoisesti

Opetus- ja ohjausosaaminen
Bioanalyytikko
- ohjaa potilaita, omaisia, terveydenhuoltohenkilöstöä, tutkimusprojektin toimijoita ja
opiskelijoita terveysalan laboratoriotutkimusprosessiin liittyvissä asioissa
- kehittää terveysalan laboratoriopalvelutuotannossa ja tieteellisessä tutkimustyössä
tarvittavaa opetus- ja ohjausosaamista
- tuottaa näytteenoton ja vierianalytiikan opetuksessa ja ohjauksessa tarvittavaa materiaalia ja
vastaa muun terveydenhuoltohenkilöstön ja potilaiden siihen liittyvästä koulutuksesta
Tutkimus- ja kehittämistyö sekä johtaminen
Bioanalyytikko
- kehittää omaa ammattitaitoaan ja terveysalan laboratoriopalvelutuotantoa asiakaslähtöisesti
- toimii terveysalaa ja ammatinharjoittamista koskevan lainsäädännön ja bioanalyytikon
eettisten sääntöjen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
- osallistuu terveysalan laboratorioiden ja niiden yhteistyötahojen kansalliseen ja
kansainväliseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan
- hyödyntää näyttöön perustuvaa tutkimusta terveysalan laboratoriopalvelutuotantoprosessissa ja sen kehittämisessä
- osallistuu menetelmä- ja laitevalidointiin sekä työ- ja toimintaohjeiden kehittämiseen
- markkinoi terveysalan laboratoriopalvelujen asiantuntijuuttaan
- soveltaa oman alan tietoa tiimi- ja projektityöskentelyssä
- suunnittelee, ohjaa ja organisoi tiimien toimintaa ja toimia tiimivastaavana
- toimii taloudellisesti ja kustannustehokkaasti
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Bioanalyytikon ydinosaamisalueet
kompetenssi 1
Ydinosaamisen ensimmäinen osa-alue edellyttää työntekijältä kykyä arvioida näytteiden
analyysikelpoisuutta, kiireellisyyttä, sopivaa analyysimenetelmää ja tuloksia sekä niiden tulkintaa.
kompetenssi 2
Ydinosaamisen toinen osa-alue kuvaa kliinisen tiedon käyttöä laboratoriotutkimusten tuloksia
arvioitaessa.
kompetenssi 3
Ydinosaamisen kolmas osa-alue kuvaa laboratoriotutkimustulosten julkaisuun liittyviä seikkoja.
kompetenssi 4
Ydinosaamisen neljäs osa-alue kuvaa laboratoriotilojen jokapäiväistä huoltoa, johon kuuluu muun
muassa reagenssien tilaaminen, valmistaminen ja säilyttäminen, varaston täyttäminen sekä
laboratoriotilojen ja välineiden kunnossapito.
kompetenssi 5
Ydinosaamisen viiden osa-alue kuvaa laboratorion turvallisten työolosuhteiden ylläpitämistä.
Bioanalyytikko tunnistaa, raportoi ja tarvittaessa korjaa työssään havaitsemia turvattomia työtapoja
ja sääntöjen rikkomisia sekä omaa ensiaputaidot. Bioanalyytikko noudattaa oikeanlaista jätehuoltoa
hankkiessaan, kerätessään, siirtäessään ja tuhotessaan elävää materiaalia.
kompetenssi 6
Ydinosaamisen kuudes osa-alue kuvaa moniammatillista yhteistyötä. Bioanalyytikko osallistuu
sisäiseen ja ulkoiseen laaduntarkkailuun, omaa suhteita tarvikkeiden ja palvelujen tuottajiin sekä eri
analyysimenetelmien käyttäjiin. Bioanalyytikko jakaa tietoa muille terveydenhuollon
ammattilaisille ja edistää ammatin tuntemusta yhteiskunnassa.
kompetenssi 7
Ydinosaamisen osa-alue seitsemän kuvaa jatkuvan kouluttautumisen ja kouluttamisen tarvetta.
Bioanalyytikko etsii, tuottaa ja jakaa informaatiota tarvittaessa pitämällä koulutustilaisuuksia.
Bioanalyytikko osallistuu koulutuspäiville ja osaston kokouksiin sekä antaa koulutusta välineiden ja
menetelmien käyttöön sekä laaduntarkkailuun.
kompetenssi 8
Ydinosaamisen kahdeksas osa-alue kuvastaa jatkuvan kehittymisen tarvetta. Bioanalyytikon tulee
tunnistaa kehittymis- ja kehittämistarpeita. Bioanalyytikko osallistuu tutkimusten ja
kehittämisprojektien suunnitteluun, jatkotutkimuksiin ja raportointiin.
kompetenssi 9
Ydinosaamisen yhdeksäs osa-alue kuvastaa ammatillisen kehittymisen ylläpitoa ja jatkuvuutta.
Bioanalyytikolla tulee olla ammatillisen kehittämisen päämääriä, joita kohti pyrkiä. Bioanalyytikon
tulee ylläpitää ja päivittää ammatissa tarvittavia tietoja ja taitoja.
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kompetenssi 10
Ydinosaamisen kymmenes osa-alue kuvaa vastuuta. Bioanalyytikon tulee olla tietoinen omista
vastuualueistaan, tehdä tarvittaessa yksilöllisiä päätöksiä, noudattaa eettisiä sääntöjä sekä vastata ja
tunnistaa omat kyvyt ja ammatillinen pätevyys.
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Tutkimuslupa
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Tutkimuslupa
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Teemahaastattelun runko
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Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä
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