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Potilassimulaattoriopetus on uutta suomalaisessa hoitotyön koulutuksessa. Pro gradu tutkimuksen tarkoituk-

sena on kuvata potilassimulaattori-opetuksen nykyistä sisältöä, linjauksia ja kehittämishaasteita hoitotyön 

koulutuksessa. Potilassimulaattori opettamisesta ja pedagogiikasta on saatavilla kotimaisia tutkimuksia tois-

taiseksi vain muutamia. Hoitotyön opetukseen onkin saatava lisää tutkittua tietoa. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin Delfoi-tekniikkaa, jolle on tyypillistä asiantuntijaryhmän käyttö, aineiston 

kerääminen usealla kierroksella sekä asiantuntijoiden yksimielisyys. Aineistonkeruuta varten koottiin asian-

tuntijapaneeli, johon osallistui yhteensä 22 suomalaista simulaatiokouluttajaa. Tutkimuksessa oli kaksi Del-

foi-kierrosta. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisesti E-lomakeella.  Ensimmäisellä Delfoi-kierroksella asian-

tuntijat vastasivat seitsemään avoimeen kysymykseen. Delfoin toisella kierroksella aineisto kerättiin viisipor-

taisella Likert- asteikollisella kyselylomakkeella. Tutkimusaineiston analyysimenetelmänä käytettiin Delfoin 

ensimmäisellä kierroksella aineistolähtöistä sisällönanalyysia. Toisella kierroksella tutkimusaineisto analy-

soitiin tilastollisesti käyttämällä SPSS 16 for Windows- tilasto-ohjelmaa.  Tutkimusaineiston kuvailussa 

käytettiin tunnuslukuina prosentteja, keskiarvoja ja keskihajontaa. Delfoin toisen kierroksen aineistosta las-

kettiin asiantuntijoiden yksimielisyys, joka saavutettiin, jos Likert- asteikon arvojen 4-5 prosenttiosuudet 

olivat yhteenlaskettuina ≥ 75 %.  

Human patient simulation, eli HPS- simulaattoreita käytetään Suomessa hoitotyön taitojen opetuksessa ja 

niiden harjoittelussa sekä suoritustason arvioinnissa. HPS:n käyttö painottuu kliinisten taitojen opetukseen. 

Useat asiantuntijoista pitivät tärkeänä myös ryhmätyötaitojen opetusta. Potilassimulaattoria hyödynnetään 

eniten ensihoidon ja akuuttien opintojaksojen harjoittelussa ja opetuksessa. Asiantuntijat määrittelivät roolin-

sa simulaatiokoulutuksen toteuttajina kehittäjinä, hoitamisen substanssiosaajina ja oppimisen fasilitaattorei-

na. Asiantuntijat kuvasivat myös simulaatiokouluttajalta vaadittavaa osaamista onnistuneessa simulaatiohar-

joituksessa. Asiantuntijoiden mukaan simulaatioharjoitukset HPS:n avulla edistävät oppimista ja ohjaavat 

suotuisaan ammatilliseen kasvuun oppimisen kontekstuaalisuuden kautta (oikeanlaista toimintaympäristöä 

muistuttavassa tilanteessa), motorisissa taidoissa - ja metakognitiivisissa taidoissa harjaantumisessa sekä 

vuorovaikutustaitojen oppimisessa.  Simulaatiomenetelmän käyttöön liittyviä oppimista vaikeuttavia tekijöitä 

nimettiin nukkeen/oppimisympäristöön, organisaatioon ja kouluttajiin/ opetukseen sekä opiskelijoihin liitty-

en. Opetuksen järjestämisen kannalta erityisesti organisaation rooli nähtiin jatkossa tärkeänä varsinkin ryh-

mäkokoihin ja kouluttajien kouluttamiseen liittyvissä resursoinneissa. 

Delfoin toisella kierroksella saatiin vastauksia simulaattorin käytölle lähitulevaisuudessa. Tulevaisuuden 

skenaariot ja kehittämisnäkymät rakentuivat yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, simulaatiokoulutuksen kehit-

tämiseen, potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskuksien kehittämiseen sekä argumentaatioon simulaatio-

koulutuksen käytölle. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää käytännön hoitotyön ja terveysalojen opetusta ja koulutusta suunni-

teltaessa sekä niiden kehittämisessä. Tutkimustulosten perusteella on erittäin tärkeää, että organisaatioissa 

panostetaan simulaatio-opettajien koulutukseen ja varmistetaan asiantuntijoiden painottama pedagoginen 

osaaminen.  

Avainsanat: hoitotyön koulutus, HPS potilassimulaattori, simulaatio-opettaminen, simulaatiopedagogiikka, 

delfoi- menetelmä  
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Human Patient Simulator in nursing education is a new teaching strategy in Finland. Very little 

prospective research exists on the use of simulation as a teaching method. The Purpose of this study 

is to describe the views of nursing education professionals about the present and future use and sce-

narios of human patient simulator in the nursing education practice.  

The Delphi method was used and the data were gathered with two Delphi rounds from an expert 

panel (N = 22) that consisted of nurse educators. An electronic E-questionnaire was sent by person-

al electronic mail to the target group. The first round was qualitative. The data were gathered with 

an open-ended questionnaire (seven questions) and it was analyzed with the method of content 

analysis. The structured questions of the second round were based on the results of the first Delphi 

round. Likert's original 5-point scale was used.  The experts had also an opportunity to complete 

their responses and to present their reasons for responding the way they did. Response consensus 

was evaluated with a consensus classification specifically designed for Delphi inquiries, which is 

based on means, standard deviations and percentages. 

Experts commonly utilized HPS (Human Patient simulator) teaching essential clinical nursing skills 

in Finland. Nursing students have an opportunity to practice and teachers can evaluate their perfor-

mance. HPS allows students to train in a variety of clinical situations, including those where the 

patient's life is in danger. Experts reported that the human patient simulator can provide students 

with the opportunity to encouraging teamwork skills. Findings from the study revealed that the 

nurse teachers have a multifaceted role teaching as a HPS professional which includes developer, 

nursing clinician, facilitator, and creator of learning environments.  

This study demonstrated that the human patient simulator can enhance students with contextual 

learning because learning environment is authentic. There is promotion of critical-thinking, clinical-

decision making, and psychomotor skills. Limitations of using high-fidelity HPS was in faculty, 

learning environment, nursing educators and nursing students.  Potential disadvantage or limitation 

of the patient simulation is lack of realism in the scenarios and patient responses. 

Four future scenarios were created based on the results: Networking with other educators, develop-

ment of human patient simulation nursing education, developing the simulation learning environ-

ment and argumentation for the use of HPS in nursing education. The present findings can be used 

to develop nursing education. It is very important that nurse educators self are in HPS well-educated 

with this educational strategy. 

Key Words: Nursing Education, Human Patient Simulator, clinical HPS simulation, Simulation pedagogy 

Delphi Method 
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1. JOHDANTO 

Potilassimulaattoriopettaminen tietokoneohjatulla nukella on tullut mukaan suomalaiseen hoitotyön 

ja terveysalan koulutukseen 2000-luvun alussa (Hallikainen & Väisänen 2007). Simulaatio-

opetuskeskuksia otetaan jatkuvasti käyttöön useissa oppilaitoksissa ja terveydenhuollon toimintayk-

siköissä. Erilaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä kehitetään hoitamisen taitojen opetuksen tueksi, 

mutta simulaatio-opetusmenetelmään liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tutkimusta on hoitotie-

teellisestä ja erityisesti hoitotyön opettamisen näkökulmasta niukasti. Opetuksen sisällön sekä ope-

tusmenetelmien kehittämisen tulisi perustua näyttöön perustuvaan tutkimustietoon sekä oman tie-

teenalan tiedon hyödyntämiseen. (Hallikainen 2010, Perälä ym. 2008, Harlow & Sportsman 2007, 

Lasater 2007, Eriksson ym. 2005.) Näyttöön perustuva hoitotyö edellyttää ongelmanratkaisu- ja 

päätöksentekotaitoja, potilaan kokonaishoidon ja hoitotyön auttamismenetelmien hallintaa sekä 

lääkehoidon virheetöntä toteuttamista (OPM 2006). Hoitotyöstä nousevat vaatimukset asettavat 

haasteita hoitotyön koulutukselle ja erilaisten opetusmenetelmien hyödyntämiselle (Robinson 

ym.2006, Jerlock ym.2003, Sarajärvi 2002). Opetusmenetelmien käytössä tulisi ennen kaikkea 

muistaa, että ne tukisivat hoitotyön oppimista, mutta myös kykyjä käyttää ja soveltaa hankittuja 

tietoja työelämässä (Robinson ym. 2006, Jerlock ym. 2003, Sarajärvi 2002, Jaroma 2000). 

Potilassimulaattori on kirjallisuuden mukaan osoittautunut oivaksi apuvälineeksi käytännön hoito-

työn taitoja opetettaessa. Potilassimulaattorilla tapahtuva hoitotyön taitojen opettaminen mahdollis-

taa sekä opiskelijoiden, että työelämässä toimivien hoitotyöntekijöiden ammatillisuuden vahvistu-

misen todentuntuisessa ympäristössä. Oppiminen tapahtuu turvallisesti ja potilasta vahingoittamat-

ta. Hätätilanteiden, harvinaisten tilanteiden ja potentiaalisesti komplikaatioita aiheuttavien toimen-

piteiden harjoittelu ovat esimerkkejä simulaationuken hyödyllisyydestä hoitotyön opetuksessa. Jat-

kokouluttautumisessa menetelmä palvelee muun muassa tiimityön harjoittelussa. Simuloidussa ti-

lanteessa pystytään hyödyntämään ryhmän jäsenten vahvuuksia ja työnkuvaa osastolla. (Nehring & 

Lashley 2009, Hallikainen & Väisänen 2007, Jeffries 2007, Gaba 2004.) Toisin kuin oikeat potilaat, 

simulaattori on väsymätön ja sen käyttäytyminen on säädeltävissä. Simulaatio ei kuitenkaan kos-

kaan täysin vastaa todellisuutta, ja opettaja joutuu pohtimaan tärkeiden mukaan otettavien piirteiden 

tarpeellisuutta ja sulkemaan epäoleellisuudet pois. Potilassimulaattorilla harjoitellaan todellista ti-

lannetta potilasnukella. Simulaattorissa voi käyttää aitoja välineitä ja tietokoneohjelmilla saadaan 

aikaan todellisuudentunne. Parhaimmillaan simulaattori on todettu käyttökelpoiseksi opetettavan 

asian ytimen löytymisenä. Kyseessä on potilasturvallisuudenkin kannalta tärkeästä tavasta oppia ja 

opettaa. (Gaba 2004, Niemi-Murola 2004, Issenberg ym.1999.) 
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Sosiaali- ja terveysministeriö asetti Suomessa ensimmäisen potilasturvallisuusstrategia-ohjelman 

vuosille 2009–2013. Potilasturvallisuus olisi huomioitava myös terveydenhuollon tutkimuksessa ja 

opetuksessa. Toimintayksiköissä potilasturvallisuudella tarkoitetaan niitä periaatteita ja toimintoja, 

joiden tavoitteena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilas-

turvallisuuden edistäminen on kustannusvaikuttavaa toimintaa. Kokemuksen mukaan potilasturval-

lisuus taataan parhaiten siirtämällä huomio yksittäisistä työntekijöistä ja virheistä potilaille aiheutu-

vien haittojen vähentämiseen sekä arvioimalla ja tutkimalla palvelujärjestelmää ja poistamalla siellä 

olevia riskejä (STM 2009).  Raportissa mainitaan, että terveydenhuollossa on tärkeää oppia muilta 

riskialttiilta aloilta, kuten ilmailusta ja ydinvoimateollisuudesta. Näistä löytyy terveydenhuoltoon-

kin sovellettavia käytäntöjä.  Potilassimulaattoriopetuksessa on tavoitteena harjoittaa opiskelijoiden 

perustaidot riittävän hyviksi ennen kuin potilas altistetaan monille välttämättömille, mutta aina tiet-

tyjä riskejäkin sisältäville toimenpiteille. Terveydenhuoltoalan perusopetuksessa suuri osa simulaa-

tio-opetuksesta tähtää juuri näiden valmiuksien saavuttamiseen. (Laerdal 2010, Hallikainen, 2010.) 

Terveysalan koulutuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on ammattitaitoisten terveydenhuollon työn-

tekijöiden kouluttaminen työelämän tarpeisiin ja tätä kautta terveydenhuollon asiakkaiden terveys-

tarpeisiin (Salmela & Leino-Kilpi 2007). Hoitotyön ammattikorkeakoulutuksen rakenteelliseen ja 

sisällölliseen kehittämiseen vaikuttavat erilaiset kansalliset ja kansainväliset tekijät. Yhteiskunnalli-

sesti väestö, terveyspalvelujärjestelmä, sairaudet sekä riskikäyttäytymiseen ja työympäristöön liitty-

vät tekijät vaikuttavat koulutuksen kehittämiseen (STM 2000). Simulaatioiden käyttöön hoitotyön 

opetuksessa ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliset vaatimukset turvallisuuteen ja laatuun liittyen, tarve 

uudistaa terveydenhuollon ammattien koulutusta, eettiset näkökulmat, tekniikan kehittyminen, työ-

voimapula ja muutokset hoitotyön ammateissa (Nehring & Lashley 2009). 

Erityisesti USA ja Iso-Britannia ovat potilassimulaattorikoulutuksen asiantuntijamaita. Hoitotyön 

koulutusta on integroitu molemmissa maissa opetussuunnitelmiin ja käytännön harjoittelua on kor-

vattu simulaattoriopetuksella. Suomen opetusministeriö on määritellyt hoitotyön koulutusohjelman 

ammattikorkeakoulussa 210 opintopisteen laajuiseksi, josta 90 opintopistettä tulisi suorittaa kliini-

sessä harjoitteluympäristössä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitajan tutkinto, on laa-

juudeltaan 120 opintoviikkoa. Lähihoitajakoulutukseen sisältyy vähintään 29 opintoviikkoa työssä 

oppimista alan työpaikoissa.  Tulevien ammattilaisten osaamista ja asiantuntijuutta määrittelevät 

ammattikorkeakouluissa oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat tavoitteineen ja sisältöineen sekä 

opetusministeriön suositus ammattikorkeakoulusta valmistuvan sairaanhoitajan vähimmäisosaami-

sesta.  Lähihoitajakoulutuksessa opetussuunnitelmat ovat valtakunnallisia. Simulaatio-opetusta tuli-

si lisätä molempiin opetussuunnitelmiin. Kliinisiä työssä oppimisen jaksoja voitaisiin korvata osit-
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tain simulaatioharjoituksilla. Hallikainen ja Väisänen (2007) ovat todenneet, että tulevaisuudessa 

tulisi kiinnittää erityistä huomiota koko maan kattavaan yhteistyöhön simulaatiopedagogiikassa. 

Samalla tulisi pohtia kliinisen hoitotyön opetuksen yhdenmukaistamista ammattikorkeakouluissa 

valtakunnallisesti Suomessa. Ammattikorkeakouluissa tuotetun osaamisen tason on todettu vaihte-

levan sekä sisällöllisesti että laadullisesti. (Laerdal 2010, OPM 2006, Jaroma 2000, Räisänen 2002.)  

Tutkimuksessa haetaan ensisijaisesti tietoa integroitujen simulaattoreiden opetuskäytöstä. Tutki-

muksen näkökulma on didaktinen, sillä siinä pyritään esittämään, mitä konkreettinen potilassimu-

laattorilla tapahtuva opettaminen tällä hetkellä on ja minkälaisia asioita sen onnistuminen edellyttää. 

Integroidut simulaattorit ovat tietokoneteknologialla varustettuja potilasnukkeja. Muita simulaa-

tiotyyppejä Bradleyn (2006) tekemän luokituksen mukaan edustavat erilaiset toimenpide- ja anato-

miamallit, interaktiiviset tietokoneohjelmat, hoiva- ja traumanuket sekä simulaatiopotilaat, jotka 

voivat olla esimerkiksi ammattinäyttelijöitä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata potilassimulaattoriopetuksen nykyistä sisältöä, linjauksia ja 

kehittämishaasteita hoitotyön koulutuksessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa potilassimulaattorin käy-

töstä hoitotyön opetuksessa Suomessa. Tutkimusaineisto on kerätty kaksivaiheisessa Delfoi-

paneelissa toukokuussa 2009 ja huhtikuussa 2010. Tutkimuksen viitekehykseen liittyvänä keskeise-

nä elementtinä on potilassimulaattoriopetus opetusmenetelmänä hoitotyön koulutuksessa. Tutki-

muksessa tarkastellaan asiantuntijoiden näkökulmia oppisisällöistä ja oppimiselle asetetuista tavoit-

teista, sekä heidän arvioitaan oppimista edistävistä ja ehkäisevistä tekijöistä. Tutkimuksessa tuote-

taan tietoa erityisesti simulaatio-opettajan roolista ja opetusmenetelmällisestä osaamisesta, mistä ei 

ole aikaisempaa tutkimustietoa saatavilla. Opettajan tehtävä on aina merkittävä, koska se suuntau-

tuu vahvasti tulevaisuuteen (Uusikylä & Atjonen 2005). Tutkimuksessa tulevaisuuden tarkastelun 

ajankohdaksi asetettiin vuosi 2014, mihin ei toisaalta ole tutkielman raportin valmistuttua pitkä 

matka. Skenaarioiden toteutumista voidaankin päästä tarkastelemaan jo muutaman vuoden kuluttua. 

 

2. POTILASSIMULAATTORI HOITOTYÖN KOULUTUKSESSA 

2.1. Potilassimulaattori hoitotyön opiskeluympäristössä 

Simulaatioissa oppiminen tapahtuu oppimisteorioiden valossa kontekstuaalisesti. Konteksti ja situ-

aatio -käsitteet viittaavat niihin tilanteisiin, joissa oppiminen tai toiminta tapahtuu (Tynjälä 1999). 

Oppiminen potilassimulaattorin kanssa on tilannesidonnaista (situated cognition). Kontekstuaali-

suudella tarkoitetaan oppimisen liittämistä mielekkäisiin reaalimaailman tehtäviin tai ongelmatilan-
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teisiin (situaatioihin). Kontekstuaalinen lähestymistapa tukee myös oppijan motivaatiota, aktiivi-

suutta ja intentionaalisuutta. Tässä tutkimuksessa kontekstilla tarkoitetaan opiskelijan opiskeluym-

päristöä, missä hän opiskelee ja harjoittelee käytännön taitoja potilassimulaattorin kanssa. Järvinen 

ym. (2000) viittaavat oppimisen kontekstuaalisuudella oppijan omaan toimintaan ja kokemukseen 

sekä kokemusta muokkaavaan toimintaympäristöön. Salakari (2007) pitää oppimisen kontekstuaali-

suutta tärkeänä, sillä oppimisympäristö, joka muistuttaa aitoja olosuhteita edistää oppimista.  

Oppimisympäristöllä on merkitystä opiskelijoiden hoitotyön oppimisessa. Oppimisympäristöt oh-

jaavat hoitotyön oppimista sekä määrittävät oppimisen tavoitteita ja sisältöjä (Leino-Kilpi & Saari-

koski 1999). Uusikylä ja Atjonen (2005) mainitsevat oppimisen tapahtuvan aina oppijan sisässä eli 

näkymättömissä. Didaktisessa oppimisprosessiin liittyvässä tarkastelussa Uusikylä ja Atjonen 

(2005) käyttävät mieluummin opiskeluympäristön kuin oppimisympäristön käsitettä. Tässä tutki-

muksessa käytetään potilassimulaattorioppimisympäristöstä opiskeluympäristön käsitettä, koska 

tarkastelun kohteena opetus. Tellan (1998) mukaan oppimisympäristö syntyy opiskeluympäristön ja 

opettajan opetustoiminnan vaikutuksesta. Oppimisympäristö on oppijan mielessään konstruoima 

malli ulkoisesta todellisuudesta. Simulaatio-oppimisympäristöä tulisikin pitää näin ollen opiskelu-

ympäristönä. Simulaatio opiskeluympäristöstä voidaan käyttää erilaisia nimityksiä. Jeffries (2007) 

käyttää esimerkiksi nimityksiä clinical simulation labororatory tai nursing laboratory. Suomenkie-

listä vakiintunutta termiä ei kirjallisuudessa mainita simulaatio opiskeluympäristöstä. Tavallisimpia 

nimityksiä hoitotyön taitojen opiskelussa ovat laboraatio-opetus tai hoitotyön kliiniset työpajat. 

Simulaattoreita määritellään niiden tarkkuuden tai vastaavuuden mukaan. Tarkkuus määrittyy lait-

teen todenmukaisuuden suhteen (Seropian ym. 2004, Salakari 2007). Yhteinen ominaisuus erityyp-

pisille simulaattoreille on tietokoneiden suorituskyvyn parantuminen, mikä on kehittänyt simulaat-

toreita huomattavasti. Tämä on edistänyt myös niiden käyttömahdollisuuksia opetuksen apuvälinei-

nä. (Jeffries 2007, Salakari 2007, Räsänen 2004, Vartiainen ym.1989.) Potilassimulaattorista käyte-

tään raportissa jatkossa lyhennettä HPS, Human Patient Simulator. HPS-potilassimulaattorista voi-

daan käyttää synonyymina termiä HFS, High Fidelity Simulation. Potilassimulaattori on nukke, 

eräänlainen robotti, johon on ohjelmoitu ihmisen elintoiminnat. HPS- simulaatiossa hyödynnetään 

mahdollisimman todenmukaisia aineksia ja laitteita, jotka esitellään oppijalle harjoitustilanteessa 

(Havighurst, Fields & Fields 2003, Salakari, 2007).  Esimerkki HPS:sta hoitotyönkoulutuksessa on 

todenmukainen tietokoneohjattu nukke, mikä puhuu, millä on sydän- ja hengitysäänet ja mihin on 

mahdollista simuloida esimerkiksi rytmihäiriöitä näkyviin monitoriin. Nuket voivat olla aikuisen, 

lapsen tai vastasyntyneen kokoisia (Childs & Sepples, 2006). HPS-simulaattorin ohjaus voi tapah-

tua sekä ohjaajan kautta että automaattisesti ohjattuna. Simulaattoriin voi ohjelmoida valmiin oh-
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jelman esimerkiksi potilaan astmakohtauksesta. Monitorista on tällöin nähtävissä potilaan hap-

pisaturaatioarvo, verenpaine sekä pulssi ja näiden parametrien reagoiminen, ellei potilaalle aloiteta 

hoitotoimenpiteitä, kuten hapenantoa ja lääkitystä.  

Tarkkuudeltaan keskinkertaisesti todellisuutta vastaavan potilassimulaattorin rintakehä näyttää ai-

dolta ja hengitysäänet on mahdollista kuulla, mutta rintakehä ei liiku. Erillinen verenpaineen koulu-

tuskäsivarsi, mistä kuuluu Korontkoffin äänet ja jossa on palpoitava kyynärvarren syke, edustaa 

myös tällaista simulaattoria (Nehring & Lashley 2009, Jeffries 2007). Laine (2010) esimerkiksi ke-

räsi väitöskirja tutkimusaineistonsa sairaanhoitajaopiskelijoiden verenpaineenmittaustaidoista ky-

seisen koulutuskäsivarren avulla. Yksinkertaiset simulaattorit ovat tavallisimpia ja yleisimmin käy-

tettyjä simulaattoreita hoitotyön opetuksessa. Ne eivät sisällä vuorovaikutteisia elementtejä, hengi-

tys- tai sydänääniä. Anatomia- ja toimenpidemallit kuten perinteinen Anne-elvytysnukke ja injekti-

on anto- ja iv-kanyloitava käsi edustavat tätä tyyppiä. Erilaiset harjoitustorsot, joihin voidaan harjoi-

tella esimerkiksi hoitotyön auttamismenetelmiä kuten nenämahaletkun laittoa, ovat myös toimenpi-

deharjoitteluun soveltuvia yksinkertaisia simulaattoreita. Yksinkertaisten simulaattoreiden merkitys 

on tärkeä erityisesti yksittäisten teknisten taitojen opettelussa (Issenberg & Scalese 2004). Salakari 

(2007) pitää oppimisen kannalta olennaisimpana simulaattorin ja aidon ympäristön keskeisten kog-

nitiivisten tai havaintohin liitttyvien periaatteiden yhdenmukaisuutta. Opetuksen alkuvaiheessa si-

mulaattorilla oppiminen voi tapahtua jopa paremmin kuin aidossa ympäristössä, koska simulaattori 

mahdollistaa tilanteen yksinkertaistamisen aitoon tilanteeseen verrattuna. Tämä estää myös kogni-

tiivisen ylikuorman muodostumista. 

Potilassimulaattoreilla on pitkä historia. Potilassimulaattorin identiteetti ja tulevaisuus rakentuu 

pitkälti sen historiallisen jatkumon varaan. Tämä tutkielma on potilassimulaattorin nykyhetken 

käyttöön ja tulevaisuuteen orientoitunut. Historian tuntemus auttaa kuitenkin ymmärtämään Maso-

nin ym. (1997) mukaan nykytilannetta ja välttämään taipumuksia nähdä nykyhetki pinnallisella tai 

kapea-alaisella tavalla. Potilassimulaattoreita on kehitetty alusta saakka harjaannuttamaan hoito-

työssä ja lääketieteessä toimivaa henkilökuntaa sekä maallikoita. Ensimmäisestä, hoitotyön opetus-

käyttöön tarkoitetusta simulaationukesta on tietoa 1900-luvun alusta Yhdysvalloista. Vuonna 1911 

nukke-valmistaja M.J. Chase sai tilauksen Hartfordin sairaanhoitajakoulusta rehtori Lauder Suther-

landilta. Toiveena oli saada opetuskäyttöön nukke, joka tarjoaisi opiskelijoille mahdollisuuden har-

joitella taitojaan aiheuttamatta epämukavuutta oikealle potilaalle. Ensimmäinen ”Rouva Chase” 

valmistettiin oikean aikuisen kokoiseksi. Nukella oli myös taittuvat nivelet. Chase-nukke kehittyi 

vielä niin, että siinä oli virtsarakko, vagina ja peräsuoli sekä injektion antopaikka käsivarressa. Ai-
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kaa myöten rouva Chasen rinnalle kehitettiin myös vauvanukke ja miespuolinen nukke. Yritys val-

misti nukkeja aina 1970-luvun alkuun saakka. (Nehring & Lashley 2009.) 

Ensiapukoulutuksesta tutun Anne-nuken historia ajoittuu 1950-luvun loppuun Norjaan. Anne-nukke 

edustaa edelleenkin käytetyintä ja perinteisintä potilassimulaattoria maailmanlaajuisesti. Amerikka-

laisen lääkärin Peter Safarin tutkimustyö suusta suuhun – tekohengityksestä johti sittemmin Anne 

nuken kehittelytyöhön yhdessä lääkäri Lindin kanssa. Safar pystyi osoittamaan tutkimuksissaan 

tekohengityksen tehokkuuden vuonna 1958. Lindillä oli kontakti Stavangerilaiseen kustantajaan ja 

leluvalmistajaan Åsmund Laerdaliin. Kahden vuoden työn tuloksena kehitettiin nukke, jonka tuli 

täyttää eriasteisia vaatimuksia liikuteltavuudesta hygieniaan. Ajan asenteiden vuoksi katsottiin ole-

van selvää, että nuken oli oltava nainen. Miehet olisivat mahdollisesti kavahtaneet suusta suuhun -

puhaltamisharjoittelua miesnukkeen. Kasvojen malli saatiin Seine-jokeen hukkuneen nuoren tytön 

kuolinnaamiosta. Nukke nimettiin Anneksi. Se puettiin tarkoituksellisesti urheilulliseen asuun. Täl-

lä haluttiin rakentaa dynaaminen ja houkutteleva käsitys ensiavun annosta.  Norjassa aloitettiin ak-

tiivinen elvytyskoulutus peruskouluissa, kun pankit lahjoittivat Anne-nukkeja kouluihin. Norjasta 

tulikin henkeä pelastavan ensiavun annon edelläkävijä koko maailmassa systemaattisen maallikko-

koulutuksen ansiosta. Anne-nukke kehittyi sittemmin ja Peter Safar yhdisti paineluelvytyksen kehit-

tämäänsä ventilaatiomenetelmään. Tämä huomioitiin myös Anne-nuken tuotekehityksessä. Yrityk-

senä Laerdal muuttui muutaman vuosikymmenen aikana pienestä lelutehtaasta yhdeksi maailman 

suurimmista lääketieteellisiä harjoitustuotteita valmistavaksi yritykseksi. Se on vastannut muun 

muassa hätälääketieteen tarpeisiin tarjoamalla oppimista tukevia tuotteita. Yritys on myös tukenut ja 

kehittänyt koulutusta siitä lähtien, kun Anne-nukke tuotiin markkinoille vuonna 1960. 2000-luvulla 

Anne-nukke on saanut rinnalleen lääketieteelliseen ja hoitotyön käyttöön tarkoitettuja monipuolisia 

kumppaneita. Simulaatio-opetuksessa tunnetuin on pitkälle kehitetty SimMan -nukke. Kyseessä on 

tietokoneohjattu High Fidelity potilassimulaattori eli HPS-nukke. (Laerdal 2010, Tjomsland ym. 

2002.) 

Sofistikoituneiden potilassimulaattoreiden historia on lääketieteelliseen käyttöön painottunutta. 

Anestesiatoimenpiteiden harjoitteluun kehitettiin 1960-luvulla ensimmäinen tietokone ohjelmoitu 

potilassimulaattori Sim-One. Pian tämän jälkeen esiteltiin kardiologinen Harvey, jonka koulutuksel-

lista tehokkuutta tutkittiin paljon. Ensimmäisen kerran tuloksista raportoitiin vuonna 1980. Tällöin 

osoitettiin simulaattorin toimivan tehokkaasti opetettaessa kliinisiä sydäntutkimustaitoja. Vuonna 

1987 julkaistiin tutkimus, missä 208:sta lääketieteen opiskelijasta osa harjoitteli oikeiden potilaiden 

kanssa, osa simulaattorin kanssa. Harveylla harjoitelleiden opiskelijoiden kohdalla ilmeni, että hei-

dän taitonsa olivat merkittävästi harjaantuneet ja itseluottamus parantunut omia kykyjään kohtaan 
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verrattuna vuoteenvierus-harjoittelijoihin. Erilaisia taitoja arvioitiin sekä simulaattorin avulla sekä 

potilaiden arvioimana. CASE ja GAS potilassimulaattoreiden kehitystyön taustalla oli 1980-luvulla 

edistää anestesian aikaista potilasturvallisuutta. Lääkäri Gaban johdolla rakennettu potilassimulaat-

tori CASE 1.2 (Comprehensive Anesthesia Simulation Environment) sijoitettiin oikeaan leikkaussa-

liympäristöön ja siihen oli kytketty muun muassa non-invasiivinen verenpaineenmittausjärjestelmä. 

Potilassimulaattoriin oli myös mahdollista asettaa erilaisia anestesian aikaisia hätätilanteita. Gaba 

kehitti kumppaneineen 1990-luvulla ilmailusta sovelletun koulutusmetodin ACRM: n (anesthesia 

crises resource management/ crisis resource management) anestesian hätätilanteiden koulutukseen. 

ARCM:ssä tausta-ajatuksena on inhimillisten virheiden minimointi, tiimityöskentelyssä harjaantu-

minen ja tehtävien hallinta. Työskentely paineen alaisessa turvallisuuskriittisessä työympäristössä 

lisää inhimillisten virheiden määrää, mutta toimintaa uhkaavia virheitä voidaan tunnistaa, ehkäistä 

ja hallita hyvin toimivalla tiimityöllä. Potilassimulaattori mahdollistaa todentuntuisen ACRM:n 

harjoittelun. GAS:n (Gainesville anesthesia simulator) kehittely tapahtui myös lääkärijohtoisesti. 

Potilassimulaattoriin yhdistettiin anestesiakone ja respiraattori, mikä mahdollisti esim. fysiologisten 

ominaisuuksien tarkastelun paremmin. Myöhempi, GAS:sta kehitelty METI- potilassimulaattori 

tunnistaa nykyisin myös intravenöösisti annettuja lääkkeitä ja reagoi niihin vitaalielintoimintojen 

muutoksilla. (Cooper ym. 2004.) 

Nykyisin saatavilla on eri valmistajien erilaiseen käyttöön kohdennettuja potilassimulaattoreita. 

Esimerkkinä Laerdalin (2010) SimNewB, joka on vastasyntynyttä vauvaa esittävä simulaattori. Sim 

NewB voidaan esiohjelmoida veltosta syanoottisesta vastasyntyneestä liikkuvaksi ja elinvoimaisek-

si. Simulaattorin ominaisuudet, kuten tarkkuus tai realistisuus vaikuttaa siihen, mitä taitoja sillä 

voidaan opettaa. Potilassimulaattorin tarkkuudella ja realistisuudella on myös vaikutusta, millä ta-

voin opetuksen kokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan. (Salakari 2007.)  

Potilassimulaattoria ja sen merkitystä suomalaisessa hoitotyön opiskeluympäristössä on tutkittu 

vain vähän. Potilassimulaattoriopetuksen oppimisen transferia (siirtovaikutusta) ja osaamista käy-

tännön työtehtävissä ei ole Suomessa tutkittu toistaiseksi lainkaan. Simulaattoriympäristön tark-

kuutta ja realistisuutta sekä sille asetettuja tavoitteita tulisi pyrkiä arvioimaan. Salakarin (2007) mu-

kaan oppimisen transferin nähdään olevan riippuvainen myös oppijoihin liittyvistä tekijöistä ja op-

pimistilanteen kokonaisuudesta. Kivinen (2008) kuvasi hoitotieteen pro gradussaan sairaanhoitaja-

opiskelijoiden arvioita simulaatiosta hoitamisen taitojen oppimisessa. Tutkimustulosten mukaan 

sairaanhoitajaopiskelijat arvioivat simulaation olevan mielekäs tapa oppia hoitamisen taitoja. Opis-

kelijat arvostivat simuloituja oppimistilanteita ja kokivat ne yleensä positiivisina ja realistisina. 

Opiskelijan rooli nähtiin simulaatiossa aktiivisena ja opettajan rooli oppimista mahdollistavana. 
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Simulaation ja simulaatioteknologian katsottiin tuovan monipuolista lisäarvoa hoitamisen taitojen 

oppimiseen. Silti vain osa opiskelijoista koki, että opitut taidot ovat käytäntöön siirrettävissä. He 

kokivat, ettei nukkea voinut verrata oikeaan ihmiseen tai simulaatiotilannetta oikeaan terveyden-

huollon tilanteeseen tai ympäristöön. Osa opiskelijoista myös koki, ettei ollut oppinut potilassimu-

laattorin kanssa sellaisia taitoja, joita olisi mahdollista hyödyntää käytännön hoitotyössä. Salakari 

(2007) painottaa opittujen taitojen siirtämisen merkitystä (transfer) simulaattorista oikeaan ympäris-

töön ja siksi simulaattoriopetus onkin vaikeampaa ja vaativampaa kuin esimerkiksi perinteinen 

luokkaopetus tai hoitotyön taitojen laboraatio- tai työpajaopetus.  

 

2.2. Pedagogisia näkökulmia 

Vallitseva oppimisnäkemys on tieteelliseen tutkimukseen perustuva ja tiettyyn ajanjaksoon sidottu 

näkemys opetuksesta, oppimisesta, oppijoista, oppimisympäristöistä ja kaikesta opetukseen ja op-

pimiseen liittyvistä asioista. Oppimisnäkemysten kehittyminen liittyy sekä tiedonkäsitykseen että 

näkemykseen ihmisestä. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaa (1984) pidetään simulaatto-

riopetuksen pedagogiikan pääperiaatteena (Jeffries 2007, Salakari 2007). Keskeistä on aktiivinen, 

aikaisempaan tietoon ja kokemukseen perustuva oppiminen, oppijan itsenäinen toiminta ja päätök-

senteko, palautteen antaminen ja saaminen sekä yhteistoiminnallinen oppiminen ja oppijan ja opet-

tajan välinen vuorovaikutus.  

Pedagogiikalla perustellaan koulutuksen tavoitteita, arvoja ja käytäntöjä, sekä menetelmävalintoja 

(Hellström 2008). Pedagogiikalla voidaan viitata opetusmuodon yleisempään yhteiskunnalliseen 

olemukseen ja merkitykseen. Opetustapahtumaa ohjaava keskeinen tekijä on oppimisnäkemys. 

Salakarin (2007) simulaattoriopetuksen pedagogisessa mallissa oppimisen orientaation teema on 

tekemällä oppiminen ja ongelmanratkaiseminen. Konstruktivismin pääteemat ohjaavat potilassi-

mulaattorilla opettamista. Oppijan metakognitiiviset taidot korostuvat ja oppiminen tapahtuu osit-

tain sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta. Opettajan rooli on olla oppimisen ohjaajana. Oppimista-

voitteisiin pääsemisen mahdollistavat skenaariot ja opetuksen realistisuus. Oppijan toimintaa ohjaa 

simulaattorin ja opettajan antama palaute. Pelkkään luento-opetukseen verrattuna potilassimulaatto-

rilla opettaminen tarjoaakin oppijalle kokonaisvaltaisemman ja elämyksellisemmän tavan oppia 

hoitotyön taitoja. Simulaatioissa oppimisessa opiskelija nähdään aktiivisena tiedon muokkaajana. 

Hän tekee saamastaan informaatiosta omaa tulkintaansa ja konstruoi sitä. Oppiminen on oppijakes-

keistä ja halu oppia motivoi opiskelijaa. (Tynjälä 2000.)  
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Potilassimulaattoriopetusta käsittelevässä tutkimuksissa HPS:n käyttöä on perusteltu positiivisten 

oppimistulosten ja opiskelijatyytyväisyyden kautta (Corbridge ym. 2010, Smith & Roehrs, 2009 

Alinier ym. 2006), mutta vain vähän tiedetään toistaiseksi niistä tekijöistä, jotka tähän ovat vaikut-

taneet. Potilassimulaattoriopetuksen vahvuudeksi on myös tutkimuksissa esitetty opiskelijatyytyväi-

syyttä. Smith ja Roehrs (2009) osoittivat tutkimuksessaan opiskelijoiden tyytyväisyyden ja itseluot-

tamuksen liittyvän tavoitteiden asetteluun ja ongelman ratkaisuun, joihin tulisikin jatkossa erityises-

ti kiinnittää huomiota suunniteltaessa ja toteutettaessa HPS- harjoituksia opiskelijoille. Corbridgen 

ym. (2010) tulokset olivat myös positiivisia opiskelijatyytyväisyyden suhteen. Tutkimuksessa selvi-

tettiin sairaanhoitaja-opiskelijoiden oppimista ja opiskelija-tyytyväisyyttä kahden eri opetusmene-

telmän välillä. Opiskelijoille opetettiin mekaanisen ventiloinnin pääperiaatteita.  Vertailun kohteena 

oli HFS- potilassimulaattoriopetus ja PowerPoint (PPT) -esitys kontaktiopetuksessa. Tietotestin 

perusteella opetusmenetelmissä ei ole eroja oppimisen kannalta. Opiskelijatyytyväisyys opetusme-

netelmään oli merkitsevästi korkeampi simulaatioryhmässä ja opiskelijat valitsisivat käytetyistä 

vaihtoehdoista mieluimmin juuri simulaatio-opetuksen.  

 

2.3. Didaktisia näkökulmia 

Didaktiikan keskeinen käsite on opetus (Uusikylä & Atjonen 2005). Potilassimulaattori-opettamisen 

didaktisissa näkökulmissa opettajan on tiedostettava, mitä asioita potilassimulaattorilla opetetaan, 

miksi nimenomaan näitä asioita opetetaan ja miten asiat tulisi parhaalla mahdollisella tavalla opet-

taa. Didaktiikka siis määrittää potilassimulaattoriopetuksen käytännön toiminnan eli opetuksen 

suunnittelun, opetuksen toteutuksen, oppimisen ja arvioinnin.  

Perusteluina HPS:n valinnalle hoitotyön opetuksessa on kontekstuaalisuuden ja opiskelijatyytyväi-

syyden rinnalla esitetty argumentteja hoitotyön ammatillisessa osaamisessa kehittymisestä ja teke-

mällä oppimisesta. Opiskelijatyytyväisyyden taustalla kuvattiin tutkimuksissa useimmiten opiskeli-

jan metakognitiivisissa taidoissa harjaantuminen sekä oppimisen kontekstuaalisuus.  Bambini ym. 

(2009) tutkivat, tukeeko simulaatiokokemus opiskelijoiden itseluottamuksen kasvua ennen synny-

tysosastoharjoittelua. Tulosten mukaan opiskelijoiden itseluottamus omaan päätöksentekoon kasvoi, 

kun he arvioivat potilaan vitaalielintoimintoja, fundus-mittaa, rintoja ja synnytyksen jälkeistä vuo-

toa sekä heidän ohjatessaan potilasta. Bremnerin ym. (2006) tutkimuksessa selvitettiin potilassimu-

laattoreiden käyttöä opetusmenetelmänä sairaanhoitajaopiskelijoiden näkökulmasta. Opiskelijat 

kokivat simulaattorin käytön mielekkäänä opetuksessa ja saaneensa itsevarmuutta kliinisissä tai-

doissaan. Alinierin ym. (2006) tutkimuksessa ei havaittu tilastollisia eroja opiskelijoiden itseluotta-
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muksessa koe- ja kontrolliryhmien välillä. Taitojen mittauksessa sen sijaan ilmeni simulaatio-

opetukseen osallistuneiden kohdalla korkeampia pisteitä. 

HPS:n ja sen tarjoaman oppimisen kontekstuaalisuuden on todettu tukevan hoitotyön taitojen oppi-

mista sekä metakognitiivisissa taidoissa harjaantumista, kuten Johnson ym. (2008) ja Kivinen 

(2008) tutkimuksissaan osoittivat. Johnsonin ym. (2008) tutkimuksessa vertailtiin CD-ROM ja 

HPS- opetusmenetelmiä ja niiden vaikutuksen yhteyttä ylemmän ja alemman tason ajatteluun hoi-

dettaessa kemiallisille aineille altistuneita potilaita. HPS- harjoittelu vaikutti merkittävästi parem-

min korkeamman tason ajatteluun (analysointi, arviointi, luominen) ja kriittiseen ajatteluun kuin 

CD-ROMIN kautta tapahtuva harjoittelu.  

Potilassimulaattoriopettaminen vahvisti tutkimustulosten mukaan opiskelijoiden motorisissa tai-

doissa harjaantumista. Opiskelijat oppivat sekä kliinisiä taitoja (esimerkiksi kädentaitoja) että pää-

töksentekotaitoja. Radhakrishnan ym. (2007) arvioi tutkimuksessaan hoitotyön opiskelijoiden klii-

nisen osaamisen kehittymistä potilassimulaattorilla opetettaessa. Simulaatioharjoitusten todettiin 

edistävän opiskelijan kykyä arvioida potilaan vitaalielintoimintoja, monitoroida niitä ja puuttua 

kriittisiin tilanteisiin ajoissa. Bambinin ym. (2009) tutkimuksessa opiskelijat raportoivat myös op-

pineensa paljon erilaisesta hoitotyön priorisoinnista. Cioffin ym. (2005) tutkimuksessa tutkittiin 

valmistuvien kätilöopiskelijoiden päätöksentekotaitoja ja määriteltiin simulaatio-opetuksen vaiku-

tusta siihen. Simulaatiomenetelmällä opetetut keräsivät enemmän kliinistä tietoa potilaasta, palasi-

vat siihen harvemmin ja heidän itseluottamustasonsa oli parempi. He tekivät normaalissa synnytyk-

sessä myös nopeammin päätöksiä. Alinier:n ym. (2006) tutkimuksessa vertailtiin kahden ryhmän 

taitojen oppimista. Tutkimuksessa määriteltiin skenaarioon pohjautuvan simulaatioharjoittelun vai-

kutusta kliinisiin taitoihin ja kompetenssiin. Simulaattoriopetukseen osallistuneet opiskelijat saivat 

taitojen mittauksessa korkeampia tuloksia kuin kontrolliryhmän opiskelijat. Hallikaisen ym. (2009) 

tutkimustuloksissa osoitettiin opiskelijoiden kliinisissä taidoissa esiintyvän tilastollisesti merkittäviä 

eroja simulaatioryhmän eduksi. Opiskelijat hallitsivat esimerkiksi suojakäsineiden käytön ja hap-

pisaturaation monitoroinnin simulaatioryhmässä paremmin kuin perinteisellä tavalla (leikkaussalis-

sa anestesialääkärin kanssa) harjoitelleet.  

Mikkelsenin ym. (2008) tutkimuksessa selvitettiin erilaisten opetusmenetelmien tehokkuutta asep-

tiikan opetuksessa sairaalainfektioista. Siinä käytettiin käsikirjoitettua simulaatioharjoitusta ja opin-

toryhmätyöskentelyä. Tavoitteena oli määritellä opettajan roolia vertailemalla opintoryhmätyösken-

telyä, simulaatio-harjoittelua sekä opintoryhmätyöskentelyä ilman opettajaa. Opiskelijat pitivät 

opettajan roolia tärkeänä. Tutkimus osoittaa, että skenaariopohjainen simulaatioharjoittelu mahdol-
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listaa tekemällä oppimisen. Opiskelijoiden ollessa konkreettisessa tilanteessa mukana heille mah-

dollistui paremmin valmistautuminen infektiopotilaan hoitamiseen ja etukäteen huomioitaviin seik-

koihin. Tämä auttoi myös muistamaan tilanteen paremmin. 

Oppimista haittaavana tekijänä ja HPS- opetuksen heikkoutena ilmeni tutkimustulosten mukaan 

opetuksen aikaresursointi ja nuken autenttisuuden puute (Bremner ym. 2006). Kivisen (2008) tut-

kimuksessa vain osa opiskelijoista koki simulaatioharjoituksissa opittujen taitojen olevan käytän-

töön siirrettävissä. Mikkelsenin ym.(2008) tutkimuksessa opiskelijat kokivat potilassimulaattorilla 

harjoittelun haasteellisiksi, koska he tunsivat tietonsa puutteellisiksi muissa tehtävissä (esimerkiksi 

sairaanhoitajana) kuin opiskelijana. Hallikainen ym. (2009) esittivät tutkimustulostensa pohjalta 

HPS:n nuken opetukselliseen hyödynnettävyyteen menetelmän tehokkuuden. Samalla aika- ja ope-

tusmäärällä opetettiin 4–6 lääketieteen opiskelijaa simulaatioryhmässä kuin yhtä opiskelijaa perin-

teisellä tavalla oikeassa leikkaussalissa. Opiskelijat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. 

Simulaatioryhmä harjoitteli vain simulaattorin kanssa. Toinen ryhmä harjoitteli anestesiaerikoislää-

kärin johdolla leikkaussalissa.  

Salakari (2007) pitää simulaatio-opettajien ammattitaidon merkitystä keskeisenä. Ammattitaidon 

tulee olla riittävä sillä aihealueella, jota hän opettaa tai ohjaa. Opettajan rooli potilassimulaattori 

opiskeluympäristössä on ohjaava, hän on tuutori tai fasilitaattori. Rooli on keskeinen myös ohjaa-

misen ja palautteen annon yhteydessä, kun luodaan edellytyksiä oppimisen transferin toteutumisel-

le. Opettajan on osattava huomioida oppimisen kontekstuaalisuus eli mitä potilassimulaattorilla on 

mahdollista oppia ja mitä sen avulla kannattaa opiskella. Hänen on oltava kriittinen esimerkiksi 

siinä, missä suhteessa potilassimulaattori on autenttinen ja miten sen käyttö eroaa aidosta tilantees-

ta. Opettaja voi myös välittää käyttämiensä skenaarioiden kautta hiljaista tietoa, jolloin oppija ja 

opettaja toimivat toimintayhteisönä. (Salakari 2007.) 

Tavoiteltaessa optimaalisia tuloksia opiskelijan oppimisessa, itseluottamuksen kasvussa ja tyytyväi-

syydessä on myös huomioitava potilassimulaattoriopetukseen liittyviä kriittisiä kohtia. Simulaatto-

riopetuksessa voi pahimmillaan muodostua opiskelijalle väärä mentaalinen eli sisäinen malli, koska 

ympäristö poikkeaa lähes aina aidosta ympäristöstä selvästi. Mentaalisella mallilla viitataan simu-

laattoriopetuksessa pysyväisluontoiseen työtehtävää kuvaavaan kokonaiskuvaan, joka ohjaa toimin-

taamme. Mentaalinen malli myös kehittyy ja täydentyy jatkuvasti oppimisen edetessä. Tämä psyyk-

kinen prosessi on keskeisessä asemassa taitojen oppimisessa. Jotta mentaalinen malli voisi kehittyä 

oikeaan suuntaan, on opetukseen otettava aidon ympäristön piirteitä ja opetusta on toteutettava ai-

dossa ympäristössä limittäin simulaattoriopetuksen kanssa. (Salakari 2007.) 
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2.4. Hoitotyön simulaattoriopetuksen suunnittelu ja toteuttaminen 

Hoitotyön potilassimulaattoriopettamisen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin kokonaisuudessa 

voidaan runkona hyödyntää Salakarin (2007) kehittämää simulaattoriopetuksen 3-vaiheista perus-

mallia. Sen mukaisesti pidetään ennen simulaattorilla tapahtuvaa harjoitusta valmistava alkupalave-

ri. Siinä esitetään opetuksen ja oppimisen tavoitteet opiskelijoille. Alkupalaverissa tulisi myös selvi-

tä, mikä tai mitä on tuki, jota opiskelija voi harjoituksen aikana saada. Toisessa vaiheessa toteute-

taan harjoitus simulaattorin kanssa ja kolmannessa vaiheessa pidetään harjoituksen jälkeen harjoi-

tuksen kulkua reflektoiva loppupalaveri (debriefing) eli jälkipuinti. Täysimittaisessa simulaatiossa 

tavoitteena on harjoitella kliinisessä todellisuudessa vaadittavia tietoja ja taitoja yhtenä kokonaisuu-

tena. Osallistujat työskentelevät turvallisessa ympäristössä ilman pelkoa siitä, että aiheuttavat hait-

taa potilaalle. Simulaatioharjoituksen käsikirjoituksessa (skenaariossa) simulaatiotapahtumat ilme-

nevät oppijalle ja siinä ilmaistaan tapahtumien kulku ja juoni. (Salakari 2007, Jeffries 2007.) 

Hoitotyön potilassimulaattorikoulutuksen käsikirjoituksissa (skenaarioissa) tulee erityisesti huomi-

oida harjoituksien tavoitteet ja tarkoitus. Opiskelijan tulisi saada niissä aktiivinen rooli. Tyypillisesti 

tavoitteet liittyvät hoitotyön taitojen hallintaan ja kriittiseen ajatteluun sekä päätöksentekoon. Suun-

nittelussa määritellään aihe, harjoituksen tavoitteet ja luodaan harjoituksen käsikirjoitus. Käsikirjoi-

tukseen vaikuttaa myös se, missä vaiheessa opiskelua harjoitukset toteutetaan. Alkuvaiheen simu-

laatioharjoittelulle on tyypillistä, että harjoitus etenee opettajajohtoisesti. Opettaja ohjaa opiskelijaa 

aktiivisemmin, kun taas jatkossa tuen tarve vähenee ja opiskelija pyrkii selviytymään tilanteesta 

omatoimisesti tai ryhmän kanssa. (Nehring & Lashley 2009, Jeffries 2007.) Skenaariossa tulee olla 

paljon opiskelijan itsensä suorittamia operaatioita, jotta hän voi harjoitella tavoitteiden mukaisia 

taitoja riittävästi (Salakari 2007). 

Potilassimulaattoriharjoituksen toteutuksessa Salakari (2007) esittää taitojen opetusmenetelmän 

GBS:n (Goal-based scenarion), missä oppiminen tapahtuu mielenkiintoisen ja realistisen taustaker-

tomuksen kautta. Taustakertomuksen tarkoituksena on saada oppija mukaan osaksi kertomusta ja 

antaa hänelle siinä tärkeä rooli. Siihen tulisi liittää juuri niiden taitojen harjoittelua, joiden oppimi-

seen pyritään. Roolin tulee olla motivoiva oppijalle ja hänen tulee toimia roolissaan itsenäisesti. 

GBS huomioi oppijan motivaation ja emotionaaliset tarpeet ja se soveltuu hyvin isoihin kokonai-

suuksiin. Tässä menetelmässä opiskelijaa myös ohjataan ja valmennetaan simulaation aikana. Toi-

sena menetelmänä Salakari (2007) esittelee EBAT- menetelmän (Event-based Approach to Trai-

ning), missä jäljitellään keskeisiä opittavia tilanteita mahdollisimman tarkasti.  Arviointikriteerit 

tulee myös kuvata selkeästi. Tapahtumaperustainen menetelmä osoittaa toimintavaatimukset selke-

ästi eikä se ole riippuvainen oppijan ja oppimistapahtuman välisistä suhteista.  



13 

 

Opiskelijoiden erilaiset oppimistyylit ja taustat tulisi myös huomioida simulaatioharjoituksen suun-

nitteluvaiheessa. Aisteihin perustuvissa oppimistyyleissä tiedon omaksumiseen vaikuttavat kuudes-

ta aistista eniten neljä: näkö-, kuulo-, kosketus- ja liikeaisti. Näistä aisteista käytetään termejä visu-

aalinen (näkö), auditiivinen (kuulo), taktiilinen (tunto) ja kinesteettinen (liike) modaliteetti. (Prash-

nig, 2003.) Täysimittaisessa HPS:ssa on mahdollisuus tarjota erilaisille oppijoille ainekset onnistu-

neisiin oppimiskokemuksiin. HPS mahdollistaakin hyvän opetuksellisen rungon, millä voi olla vai-

kutusta oppimisprosessiin. (Jeffries ym. 2007, Uusikylä & Atjonen 2005.) Visuaalisille oppijoille 

autenttinen sairaalaympäristö ja auditiivisesti suuntautuneille oppijoille potilaan puhe ja ääntely 

voivat edistää oppimista. Kinesteettisesti oppivat pääsevät tekemään toimenpiteitä ja käsittelemään 

erilaisia instrumentteja ja taktiiliset oppijat saavat onnistuneita oppimiskokemuksia, kun heille 

mahdollistuu pulssin tunnustelu ja sydän- ja hengitysäänten kuuntelu. (Jeffries ym. 2007.) Fountai-

nin ja Alfredin (2009) tutkimuksessa selvitettiin, millainen yhteys erilaisilla oppimistyyleillä on 

opiskelijatyytyväisyyteen, kun opetuksessa käytetään korkeatasoista (HFS, High Fidelity simulati-

on) potilassimulaattoria. Yleisin esiintyvä oppimistyyli tutkittavassa ryhmässä oli sosiaalinen oppi-

minen. Itsenäistä työskentelytapaa ja sosiaalista työskentelytapaa arvostavat olivat tyytyväisimpiä 

simulaatio-opetusmenetelmään hoitotyön opetuksessa. Sosiaalista oppimistyyliä edustavat oppivat 

HFS-simulaatioissa kuuntelemalla, yhteistyötä tekemällä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa. It-

senäisesti ja vetäytyvämmin opiskelevat oppivat HFS-simulaatioissa seuraamalla toisten toimintaa 

erilaisissa tilanteissa ja reflektoimalla. Tyyliltään sosiaalisesti ja itsenäisesti oppivien opiskelijoiden 

keskuudessa ilmeni tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tyytyväisyyteen.  Tutkijat esittivät johtopää-

töksenä, että HFS-simulaatio tarjoaa erilaisille oppijoille mahdollisuuden sisäistää ja käyttää uutta 

tietoa turvallisesti. 

Jälkipuinti eli debriefing on simulaatioharjoittelussa yhtä tärkeää kuin harjoituskin. Opiskelijoilla 

on esimerkiksi mahdollisuus käydä harjoitus yksityiskohtaisesti läpi ja reflektoida harjoituksissa 

tekemiään valintoja. (Lasater 2007, Tanner 2006.) Kokemuksista oppimisessa reflektoidaan ja opi-

taan sitä kautta. Jälkipuinnin tavoitteena on optimaalisen oppimistuloksen saavuttaminen palaute-

keskustelussa. Mezirow (1995) jakaa reflektiivisyyden tasot seitsemään vaiheeseen, joista ensim-

mäiset neljä vaihetta ovat tiedostamisen tasoja ja kolme jälkimmäistä kriittisen tiedostamisen tasoja. 

Yleensä jälkimmäinen tiedostamisen taso pitää sisällään edellisen. Reflektiivisyyden eri vaiheissa 

on oleellista, että tullaan tietoiseksi omista havainnoista, käyttäytymismalleista ja merkityssisällöis-

tä, ja toisaalta tiedostetaan ne tottumukset ja tavat, joilla havainnoidaan, annetaan merkityssisältöjä 

ja toimitaan. Yksinkertainen reflektiivisyyden vaihe onkin juuri tietoisuutta omista havainnoista, 

ajattelusta ja toiminnasta ja niistä tavoista, joilla havainnoidaan, ajatellaan ja toimitaan. Simulaa-
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tioharjoituksen jälkipuinnissa on tavallisimmin mukana opettaja, harjoituksessa mukana olleet toi-

mijat sekä harjoitusta seuranneet opiskelijat. Jälkipuinnissa voidaan hoitotyön simulaatiokoulutuk-

sessa hyödyntää seuraavia kysymyksiä, jotka johdattavat reflektiiviseen ajatteluun (Jeffries ym. 

2007):  

1. Kuinka koit harjoittelun? 

2. Kuvaile tavoitteita, joihin sinun piti pyrkiä. 

3. Mitä tavoitteita et saavuttanut? 

4. Koitko, että sinulla oli tiedot ja taidot pyrkiä asetettuihin tavoitteisiin? 

5. Olitko omaan toimintaasi tyytyväinen? 

6. Harjoituksen tarkkailijoille: olisivatko harjoituksissa mukana olleet voineet toimia toisin? 

7. Mikäli joutuisit vastaavaan tilanteeseen uudelleen, mitä tekisit toisin? 

8. Missä ryhmä onnistui hyvin? 

9. Mitkä olivat tärkeimmät toimenpiteet ja hoitotyön interventiot? 

Potilassimulaattoriopetuksen didaktiikassa tulee lähteä liikkeelle niistä taidoista, joita hoitotyön 

työtehtävissä tarvitaan. On selvitettävä, mitä voidaan opettaa potilassimulaattorilla ja mitä taas 

muulla tavoin. Hoitotyön opetuksessa on tunnettava työn osaamisvaatimukset ja laadittava oppimis-

tavoitteet (Salakari 2007). Hoitotyön opetuksen ja käytännön tulisi perustua hoitotieteellisiin lähtö-

kohtiin eli tutkittuun tietoon hoitamisesta, yleisesti hyväksyttyihin käsitteisiin sekä hoitotieteessä 

kehitettyihin malleihin ja teorioihin (Lauri & Elomaa 1999). Nehring, Lashley ja Ellis (2002) kehit-

tivät ensimmäisen käsitteellisen mallin hoitotyön harjoittelemiseen simulaatioissa, CINM:n (critical 

incident nursing management). Malli jäljittelee Gaban ym. vuonna 1994 kehittelemää ACRM:ia 

(anesthesia crisis resource management). CINM kohdistuu ja tarkentuu eritoten sairaanhoitajan vas-

tuualueeseen kriittisessä potilastilanteessa. CINM:n tietoalueet liittyvät hoidettavaan ihmiseen, hoi-

totyön eri ammattiryhmiin ja hoitajaan, sekä ympäristöön (Nehring ym. 2002, Kim 1983). CINM 

sisältää sekä sisäisiä että ulkoisia tekijöitä, jotka liittyvät hoitajan työskentelyyn. Esimerkiksi akuu-

tin sydäninfarktipotilaan hoidossa hoitajan toimintaan vaikuttavat kriittistä tilannetta ennakoivat ja 

seuraavat asiat, hoitavan tiimin kokoonpano ja jäsenet, hoitotyön ympäristö sekä hoitajaan liittyvät 

tekijät, kuten esimerkiksi hänen vireystilansa. (Nehring ym. 2002.) 

Jeffries (2005) laati hoitotyön simulaatiokoulutuksen viitekehyksen (Kuvio 1) yhteistyössä Laerdal- 

yhtiön ja NLN:n (The National League for Nursing)  kanssa. Yhteistyö projektissa tutkittiin ja arvi-

oitiin simulaatioiden käyttöä ja hyötyä hoitotyön opetuksessa. Projektissa laadittu viitekehys on 

käytössä monissa sairaanhoitajakouluissa Yhdysvalloissa. Se tukee simulaatioharjoittelun suunnitte-
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lua. Mallin pääosat muodostavat opettajaan ja opiskelijaan liittyvät tekijät, joilla on yhteys simulaa-

tio-opettamiseen. Simulaatio-opetuksen tulokset näkyvät tietojen ja taitojen oppimisena sekä oppi-

jan tyytyväisyytenä, kriittisenä ajatteluna ja itseluottamuksena. Simulaatio-opettamisen suunnittelu, 

koostuu tavoitteiden laadinnasta, käytettävän simulaattorin tarkkuudesta, ongelmanratkaisun määrit-

telystä, opiskelijalle annettavasta tuesta sekä jälkipuinnista. (Jeffries 2005.) Mallissa korostetaan 

oppijan oppimistarpeiden määrittelemistä. Nehringin ja Lashleyn (2009) mukaan organisaation asi-

antuntemus ja saatavilla oleva teknologia voivat myös vaikuttaa simulaatioharjoituksen järjestämi-

seen.  
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Kuvio 1. Hoitotyön simulaatio-opettamisen viitekehys Jeffriesin (2005) mukaan  

Jeffries (2007) ja Nehring ym.(2002) pitävät tärkeänä teorioiden testaamista tulevaisuudessa, jotta 

voitaisiin paremmin kehittää hoitotyön koulutusta ja hoitotyön taitojen opettamista sekä harjoitte-

lua. Tutkimuksen tarve on ilmeinen myös HPS:n tehokkaasta käytöstä opetus- ja arviointimenetel-

mänä.  

 

•Opiskelija•Opettaja

Demografiset tekijät

Koulutusohjelma

Vuosikurssi

Opiskelijan ikä

Opiskelijan ja 
oppilaitoksen 
yhteistyö

Korkeat 
odotukset

Koulutuksen 
monimuotoisuus

Aktiivinen 
oppiminen

Palaute

Ajankäyttö

Lopputuloksena 

o Tietojen ja taitojen 

oppiminen 

o Oppijan tyytyväi-

syys 

o Kriittinen ajattelu 

o Itseluottamus 

Simulaatioiden suunnittelussa huo-

mioitavia tekijöitä:  

o Tavoitteet 

o Simulaattorin tarkkuus 

o Ongelmanratkaisu 

o Opiskelijalle annettava tuki 

o Jälkipuinti 

 

o  
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2.5. Yhteenveto tutkimuksen lähtökohdista 

Tässä tutkimuksessa keskeinen lähtökohta on luoda hoitotyön opetuksessa hyödynnettyyn simulaat-

toriopettamiseen monipuolinen kuvaus. Aiheeseen ei ole olemassa yhtä ainoata teoriaymmärrystä. 

Se asettaa haasteita teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa. Potilassimulaattoriopettamista pyri-

tään jäsentämään soveltaen monen eri teorian antamia käsitteitä. Simulaattoriopettamisen lähesty-

mistapana on kirjallisuudessa esitetty konstruktivistinen oppimisnäkemys.(Jeffries 2007, Salakari 

2007, Nehring & Lashley 2004). Konstruktivismilla on useita erilaisia suuntauksia, jotka eroavat 

toisistaan lähinnä sen suhteen, ajatellaanko tiedon muodostuvan yksilön omakohtaisen ajattelun vai 

sosiaalisen vuorovaikutusprosessin tuloksena. Yhteistä konstruktivismin eri suuntauksille on käsitys 

siitä, että tieto muodostuu aktiivisen rakentamisprosessin tuloksena. (Tynjälä 2000.) Simulaatiokou-

luttajien olisi yksilöllisesti hahmotettava oma asemansa potilassimulaattorikoulutuksessa oppimisen 

suhteen. Oppimiskäsityksiin vaikuttavat monet seikat: yleiset käsitykset inhimillisen tiedon ja 

psyykkisten prosessien luonteesta, yhteiskunnalliset perinteet ja normit sekä ne odotukset, joita yh-

teiskunta on kulloinkin koulutukselle ja opetukselle asettanut (Rauste-von Wright ym. 2003).  

Empiiristä työtä ohjaa kontekstuaalinen oppiminen potilassimulaattorin avulla sekä opetuksen 

suunnittelemisen tavoitteet. Simulaattoriopettajan tulisi myös tunnistaa historiallisia näkökulmia, 

sillä siihen kytkeytyy paljon erilaisia simulaattori-opetuksen nykyelementtejäkin oleellisesti kuten 

esimerkiksi CRM- koulutusmetodi. Potilassimulaattori opetuksen oppimisen orientaatio on tekemäl-

lä oppiminen, missä opettajan rooli on monipuolinen. Potilassimulaattori mahdollistaa opetuksen 

realistisuutta ja opiskelijoiden harjaantumista tiedoissa ja taidoissa. Pelkkään luento-opetukseen 

verrattuna potilassimulaattorilla opettaminen on lupaava menetelmä, koska siinä on elämyksellisiä 

ja kokonaisvaltaisia vaikutuksia oppijoihin. Simulaatiokoulutus hoitotyön opetuksessa on 2010-

luvun ilmiö, jonka käyttöä myös simulaattoriopettamisen kirjallisuus pyrkii perustelemaan mm. 

positiivisten oppimistulosten ja potilasturvallisuuden kautta. Yleisesti ottaen opiskelijoiden todettiin 

tutkimuksissa oppivan opetusmenetelmistä riippumatta yhtä hyvin. Poikkeuksena olivat tutkimuk-

set, joissa tulosten mukaan opiskelijat olivat kehittyneet joissakin motorisissa taidoissaan parem-

min. Opiskelijat olivat kuitenkin motivoituneempia ja innokkaampia potilassimulaattorilla opiskel-

taessa. Opiskelijoiden sisäisen motivaation ylläpitäminen tulisikin nähdä nykyisessä hoitotyön ope-

tuksessa tärkeänä voimavarana. Ryanin ja Decin (2000) mukaan sisäisesti motivoitunut opiskelija 

toimii hauskuuden tai haasteen vuoksi, ei ulkoisen paineen tai minkään välineellisten arvojen vuok-

si. Potilassimulaattoriopetuksella voidaan kasvattaa oppijoiden sisäistä motivaatiota, millä taas on 

suotuisat vaikutukset terveysalan opiskelijoiden kokonaisvaltaisessa ammatillisessa kasvussa. 
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Tutkimuksen teemana on opettamisen näkökulma. Vuorisen (2001) mukaan opetusmenetelmä on 

opetuksen toteuttamis- tai työtapa ja sen tulisi edistää oppijan oppimista. Monipuolinen opetusme-

netelmien käyttö edistää oppijoiden oppimisprosessia, koska oppimisprosessi käyttää hyödyksi eri 

oppimistyyleihin sisältyvää oppijan sisäistä energiaa ja vaihteleva käyttö lisää usein vuorovaikutus-

ta opettajan ja oppijoiden sekä muiden oppijoiden kesken (Vuorinen 2001). HPS-potilassimulaattori 

on kehittynyt tärkeäksi opetusvälineeksi vuosien saatossa, mutta simulaatiopedagogiikka- ja didak-

tiikka erityisesti hoitotyön koulutuksessa ovat toistaiseksi käsitteinä vielä selvittämättä.  

Simulaatio-opettamiseen liittyvät tutkimukset ovat tutkimusasetelmien ja -otoksien suhteen varsin 

heterogeenisia keskenään. Selkeää näyttöä menetelmän oppimista edistävästä vaikutuksesta ei voida 

tutkimustiedon valossa osoittaa, vaikka tulokset ovatkin kannustavia. Tutkittavat opiskelijat ovat 

olleet eri koulutusvaiheissa opinnoissaan ja otokset ovat pieniä.  Tutkimuksissa käytetyt mittarit ja 

niiden avulla saadut tutkimustulokset eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Useimmissa tutkimuk-

sissa todettiin myös niiden rajoitukset yleistettävyyden suhteen.  

Aikaisempaa tutkimustietoa ei ole saatavilla kouluttajien näkökulmasta, joten tulosten vertailu kes-

kenään tämän tutkimuksen tulosten kanssa mahdollistuu vain osittain. Hoitotyön opettamista poti-

lassimulaattorilla tässä tutkimuksessa tarkastellaan Delfoi-panelistien kokemuksina nykyhetkestä ja 

visioina tulevaisuudesta. 

 

3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata potilassimulaattoriopetuksen nykyistä sisältöä, linjauksia ja 

kehittämishaasteita hoitotyön koulutuksessa. Tavoitteena on tuottaa tietoa potilassimulaattorin käy-

töstä hoitotyön opetuksessa Suomessa. Saatua tietoa voidaan hyödyntää simulaatiokoulutuksen ke-

hittämisessä ja opetustyön suunnittelussa. 

Tutkimustehtävänä on: 

1. Kuvata potilassimulaattoriopetusmenetelmää kliinisen hoitotyön opetuksessa ja sitä, kuinka 

ohjaajat arvioivat sen edistävän tai estävän hoitotyön taitojen oppimista.  

2. Kuvata simulaatio-opettamisen menetelmään liittyviä kehittämishaasteita ja arvioida tule-

vaisuutta. 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

4.1. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

Tutkimuksen aineisto kerättiin Delfoi-menetelmällä. Delfoi-menetelmästä käytetään kirjallisuudes-

sa myös nimityksiä Delfi- tai Delphi-tekniikka. Englanninkielinen termi delphi on käytössä etupääs-

sä anglosaksisissa kielissä ja vastaavasti suomenkielissä käytänteissä yleisimmin joko delfi- tai del-

foi-termi. Kuusi (1993) suosittelee suomen kielessä käytettäväksi delfoi-termiä, koska se vastaa 

antiikin Delfoin oraakkelin vakiintunutta nimeä. Delfoi oli kuuluisa ennustuspaikka jo esihistorialli-

sina aikoina ja antiikin aikana siitä tuli Apollonin tärkein palvontapaikka Kreikassa. Tarun mukaan 

Apollonin temppelissä ennustuspapitar Pythia lausui haltiotilassa sekavia ennustuksia, joita papit 

sitten tulkitsivat. Paikan nimi Delfoi tulee sanasta delfiini, joksi Apollo muutti itsensä hankkiakseen 

ensimmäiset papit oraakkelilleen. Nämä olivat merimiehiä, joita pidettiin antiikin aikana monitietä-

jinä. Kielikeskus pitää delfoi-muotoa oikeana suomalaisena kirjoitus- ja lausumismuotona. Tutki-

musmenetelmänä historia delfoin ajoittuu 1950-luvulle, jolloin sitä käytettiin salaisessa USA:n puo-

lustusvoimien tutkimuksessa. (Metsämuuronen 2006, Kuusi 1993, Mannermaa 1993.) 

Delfoi-tekniikkaa on käytetty terveysalalla päivystyspoliklinikkasairaanhoitajien kliinisiä taitoja 

arvioitaessa (Paakkonen 2008), tieto- ja viestintätekniikan käytön kartoittamisessa tulevaisuuden 

hoitotyössä (Jauhiainen 2004), sosiaali- ja terveysalan osaamistarpeiden kartoituksessa (Metsämuu-

ronen 1998), gerontologisen hoitotyön tietoperustan arvioinnissa (Hyttinen 1999), sekä kätilön kva-

lifikaatioiden tarkastelussa muuttuvassa toimintaympäristössä (Vänttinen 1996). 

Delfoi- tekniikalle tyypillistä on se, että tietoa kerätään kahden tai useamman kierroksen aikana, 

jolloin asiantuntijat antavat mielipiteensä tulevaisuutta koskevista asioita toisten mielipiteistä tietä-

mättä, mutta voivat muuttaa mielipidettään, kun tutkija tuo koko asiantuntijaraadin mielipiteet ky-

seisille asiantuntijoille uudelleen arvioitavaksi (Metsämuuronen 2006). Delfoi-menetelmälle on 

ominaista, että vastaajiksi valitut asiantuntijat argumentoivat anonyymisti. He saavat käyttöönsä 

aikaisempien kierrosten tulokset ennen seuraavaa käsittelyä. Asiaa käsitellään useammalla kierrok-

sella ja asiantuntijat voivat perustella, tarkentaa ja myös muuttaa käsityksiään prosessin aikana. 

Menetelmää pidetään hyödyllisenä siksi, että asiantuntijoiden tavoitettavuus saman pöydän ääreen 

voi olla vaikeaa tai siksi, että halutaan eliminoida vahvojen persoonallisuuksien dominoiva vaiku-

tus. (Metsämuuronen 1998, Kaivo-Oja & Kuusi 1997.) 

Delfoi-tekniikan filosofiaan kuuluu palautteen antaminen asiantuntijoille, jonka jälkeen vastauksia 

on mahdollista muuttaa tai muotoilla. Palaute voi olla esimerkiksi tietoa keskiarvovastauksista tai 

vastausten jakaumasta, jolloin poikkeaviin arvoihin voidaan pyytää perusteluja. Tätä palautetta voi 
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antaa eri tavoin esim. kyselyin, haastatteluin ja ryhmätyöskentelyn avulla. Toisella kierroksella pa-

lautteen toteuttamismetodina on asiantuntijoiden kuuleminen. Delfoi-kierroksia käydään läpi niin 

monta kertaa, että asiantuntijoiden voidaan sanoa antaneen yhden yhteisen mielipiteen. (Mannermaa 

& Ahlqvist 1998, Metsämuuronen 1998.) 

Kuusen (1993) mukaan Delfoi-tutkimusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena valintana, kun muu-

tokset tutkimuskohteessa ovat vasta alkamassa eivätkä ole vielä ”riistäytyneet” sellaiseksi kehityk-

seksi, johon ei voida kehitystä suunnittelevin voimin vaikuttaa. Subjektiivisten mielipiteiden perus-

teella muodostetun tiedon katsotaan sisältävän myös hiljaista tietoa, joka on tulevaisuustiedon pe-

rusta. Kyselykierrosten määrän valinta on eräs asiantuntijamenetelmän pulmallinen kohta. Tutki-

muksien mukaan kyselykierroksia on yleensä kahdesta kolmeen. Jos kierroksia on enemmän kuin 

kolme, tulee tutkimuksesta aikaa vievä ja kallis. On myös todettu, että kolmannen kierroksen jäl-

keen ei enää juurikaan tule muutoksia käsityksiin. (Metsämuuronen 2006.) Tässä tutkimuksessa 

kierroksia eli iteraatioita on kaksi. Kuviossa 2 kuvataan tutkimuksen tiedonhankintaa. 

Delfoi-tekniikalla voidaan tavoittaa tietoa, jolla pyritään luoviin ja tavoitteellisiin ratkaisuihin. Sitä 

voidaan käyttää taite- ja käännepisteiden löytämiseen (Mäenpää 1993). Tämän tutkimuksen Delfoi-

menetelmän valintaa puolsi se, että tutkimusongelma on varsin laaja ja tarkastelu tapahtuu monitie-

teellisesti (kasvatustiede, hoitotiede, lääketiede). Tässä tutkimuksessa menetelmän valinnan kritee-

rinä on ollut selkiyttää tarkasteltavaa kohdetta. Delfoi-menetelmä tarjoaa hoitotieteellisessä tutki-

muksessa mahdollisuuden käyttää hyväksi käytännön kokemukseen perustuvaa asiantuntemusta 

(Hyttinen 1999). Laajojen näkökulmien mukaan saaminen oli tärkeää, sillä simulaatio-opetus on 

vielä uutta terveysalan koulutuksessa eikä vastaus ole kokonaisuudessaan vain tietyillä asiantuntija-

tahoilla. Paneelin tulisikin olla mahdollisimman monipuolinen ja edustaa mahdollisuuksien mukaan 

kaikkia asiaan liittyviä näkökulmia (Kuusi 2003). Metsämuuronen (2006) mainitsee, että hyvä Del-

foi-tutkimus mahdollistaa yksittäisen raadin jäsenen havaitsemat heikot signaalit ja alan kehittämis-

tavoitteet, ja ne voidaan antaa suuremman joukon arvioitaviksi. Simulaatio-opetuksen tutkimiseen 

menetelmä soveltuukin juuri tämän vuoksi erityisen hyvin. HPS- nuken kanssa toteutettavan ope-

tuksen määritelmät ja käsitteet ovat suomalaisessa koulutuksessa vielä avaamatta.  

Simulaatio-opetuksesta puuttuu toistaiseksi selkeät, yhtenäiset käytänteet. Alan kehityksen kannalta 

aktiivinen yhteistyö eri toimijoiden välillä olisi kuitenkin hedelmällistä. Tässä tutkimuksessa, Del-

foin ensimmäisellä kierroksella, kerättiin tietoa molemmista tutkimustehtävistä. Toisella Delfoi-

kierroksella pyrittiin kuvaamaan tarkemmin simulaatio-opettamisen menetelmään liittyviä kehittä-

mishaasteita sekä käyttöä tulevaisuudessa. Toisella kierroksella asiantuntijoiden oli myös mahdol-
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lista tarkentaa ja täsmentää ensimmäiseltä kierrokselta koottua yhteenvetoa ensimmäisen kierroksen 

tuloksista. 

 

Kuvio 2. Potilassimulaattori hoitotyön opetuksessa -tutkimuksen tiedonhankinta Delfoi-tekniikalla. 

  

Aihealueen rajaus

Tulkinnanvaraisten käsitteiden 
minimointi

Pilottikysely

Asiantuntijoiden 
valinta

Simulaatio-
kouluttajat

Hoitotyön 
opettajat

1. Delfoi-kierros

Tieto yksittäisiltä 
asiantuntijoilta

Tiedon keruu 
molemmista 

tutkimustehtävistä

2. Delfoi-kierros

Täsmentää ensimmäisen kierroksen 
mielipiteitä 

Asiantuntijat voivat muuttaa 
kantaansa

Tarkentaa simulaatio-opettamisen 
menetelmään  liittyviä 

kehittämishaasteita 
kyselylomakkeella

Tutkija kokoaa tiedot, 
analysoi ja raportoi ne 
lopulliseen muotoon.

Tuloksena on 
simulaatiokouluttajien 
konsensus aihepiiristä 

Tutkija kokoaa tiedon ja 

tuottaa  panelisteille yhteen-

vedon 1.kierroksen tuloksista 
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4.2. Asiantuntijat 

Lopullinen asiantuntijaraati koottiin alkuun harkinnanvaraisesti (kuvio 3). Tuomi & Sarajärvi 

(2002) käyttävät nimitystä eliittiotanta. Tutkija selvitti etukäteen oppilaitokset ja erilaiset terveys-

alojen yksiköt, missä simulaatiokoulutusta järjestetään. Delfoi-tutkimuksen asiantuntijana voidaan 

pitää henkilöä, joka pystyy tekemään parempia arvioita ja ennusteita tulevaisuudesta kuin henkilö, 

joka ei ole asiantuntija. Asiantuntijat pyrittiin valitsemaan siten, että he yhdessä monipuolisesti 

edustavat tutkittavan aihepiirin kehittäjäyhteisöä ja työskentelevät tutkittavan aiheen piirissä. (Kai-

vo-Oja & Kuusi 1997.) Tässä tutkimuksessa vastaajaa pidettiin asiantuntijana, jos hänellä oli koke-

musta simulaatiokoulutuksesta ja/tai opetuksen järjestämisestä terveysalan koulutuksessa.  

Lopullinen asiantuntijaraati koottiin lumipallo-otannalla. Tutkimuksen ensimmäinen kysely lähetet-

tiin sähköpostilla kolmellekymmenelle asiantuntijalle toukokuussa 2009. Asiantuntijoiden valinnas-

sa painottui kokemus hoitotyön ammattikorkeakoulussa opettamisesta. Valituista asiantuntijoista 

Delfoin ensimmäisellä kierroksella neljä ilmoitti, ettei tunne simulaatiokoulutusta niin hyvin, että 

voisi vastata kyselyyn. Ensimmäisen kierroksen vastausprosentti oli 50 %. Enemmistö vastaajista 

(61 %) oli naisia (Taulukko 1.s.26.) Asiantuntimäärää pyrittiin toisella iterointikierroksella kasvat-

tamaan. Toiselle Delfoi-kierrokselle (maaliskuu–huhtikuu 2010) asiantuntijaraatia suurennettiin 

kahdellakymmenellä henkilöllä. Tarkoituksena oli laajentaa asiantuntijoiden määrää ja rikastuttaa 

aineistoa. Kolme uusista vastaajista ei kokenut omaavansa riittävästi asiantuntemusta aihepiiriin 

liittyen ja he ilmoittivat tästä tutkijalle kirjallisesti. Kaikkiaan vastaajia oli toisella kierroksella 16 

henkilöä. Uusia asiantuntijoita (n = 7) osallistui toiselle Delfoi-kierrokselle siten, että 4 kommentoi 

tiivistelmää ja vastasi myös strukturoituun kyselyyn. Ensimmäiselle kierrokselle osallistuneista 

(n=15) vastasi toisella kierroksella 9 asiantuntijaa strukturoituun kyselyyn ja 6 heistä kommentoi 

myös tiivistelmää. Vastausprosentti toisella Delfoi-kierroksella oli 46 %. 

 

Kuvio 3. Tutkimuksen otos ja asiantuntijat ensimmäisellä ja toisella Delfoi- kierroksella 

Toukokuu 2009

Otos 30 asiantuntijaa

15 asiantuntijaa 
osallistui

vastausprosentti 50%

Delfoin 
1.kierros Maaliskuu 2010

Otos 15 ensimmäiselle 
kierrokselle 
osallistunutta sekä 20 
uutta asiantuntijaa

16 asiantuntijaa 
osallistui. Heistä 7  oli 
uutta ja 9 ensimmäiselle 
Delfoi-kierrokselle 
osallistutta asiantuntijaa

vastausprosentti 46  %

Delfoin 
2.kierros
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4.3. Ensimmäisen Delfoi-kierroksen aineistonkeruu ja analyysi 

Kyselylomake (Liite 1) sisälsi seitsemän tutkimusilmiötä käsittävää avointa kysymystä ja kahdek-

san taustatietoja kartoittavaa kysymystä. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa oli keskeistä tun-

nistaa potilassimulaattoriopettamiseen liittyviä tunnusomaisia piirteitä käytännön asiantuntijoiden 

kuvaamina. Avoimilla kysymyksillä haettiin tietoa vähän tutkitusta aiheesta ja haluttiin saada moni-

ulotteinen kuva potilassimulaattoriopettamisesta hoitotyön koulutuksessa (Burns & Grove 1997). 

Kyselylomake toimitettiin vastaajille sähköpostiliitteenä E-lomakkeena. 

Tarkoituksena oli sisällönanalyysin keinoin (Kyngäs & Vanhanen 1999, Latvala & Vanhanen-

Nuutinen 2003) analysoida ensin avoimien kysymyksien vastaukset sellaisinaan. Sisällönanalyysis-

sa pyritään rakentamaan malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiivistetyssä ja yleisessä muodos-

sa ja joiden avulla tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää (Kyngäs & Vanhanen 1999). Tässä tutki-

muksessa sisällönanalyysi toteutettiin induktiivisesti (aineistolähtöisesti). Analyysi alkoi avoimien 

vastauksien usealla lukemisella, jotta nähtiin kokonaisuus ja sen osien väliset suhteet selvästi. Vas-

taukset kirjoitettiin kysymyksittäin sanatarkasti, jolloin aineistoa kertyi analysoitavaksi yhteensä 23 

sivua (Times new roman, fonttikoko 12). Avoimet vastaukset käytiin aluksi yksitellen, kysymyksit-

täin läpi. Pelkistettyjä ilmauksia oli esimerkiksi avoimessa kysymyksessä numero yksi yhteensä 59. 

Aineiston pelkistämisessä etsittiin vastauksia tutkimustehtäviin ja vastaukset kirjattiin tarkasti sa-

moilla termeillä kuin vastaaja oli ne ilmaissut. Pelkistettyjä ilmauksia ryhmiteltiin niihin sisältyvien 

asioiden mukaan suhteessa tutkimusongelmiin (Liite 2.)  

Valmiiksi litteroidut vastaukset olivat yleisimmin muutaman sanan tai lauseen mittaisia. Analysoin-

nissa käytettiin myös kvantifioimista. Aineistosta laskettiin, kuinka monta kertaa sama asia tai il-

maisu esiintyi vastauksissa. Laadullisin menetelmin kerätyn ja analysoidun aineiston käsittelyn jat-

kamista aineiston kvantifioinnilla ei pidetä ristiriitaisena. (Tuomi & Sarajärvi 2002, Burns & Grove 

1997.) Laadullisen tutkimuksen ongelmana voi olla aineiston pienuus. Tässä tutkimuksessa pyrittiin 

kvantifioinnilla tuomaan aineiston tulkintaan näkökulmaa ja rikastamaan sitä. 

Analyysi- ja tulkintavaiheet menevät paikoitellen limittäin, koska esimerkiksi pelkistäminen on jo 

jonkinasteista tulkintaa. Abstrahointivaiheessa ryhmiteltiin alakategorioista asiat, jotka kuuluivat 

yhteen (Kyngäs & Vanhanen 1999). Samaa tarkoittavat ilmiöt yhdistettiin samaan yläkategoriaan. 

Nimeämisessä käytettiin osittain deduktiivista päättelyä eli kategorialle annettiin nimi, joka on jo 

aiemmin tuttu käsite, tai sanapari, joka näyttää kuuluvan yhteen. Tämän jälkeen aineistoa luokitel-

tiin karkeasti koodaamalla se tutkimustehtävien mukaisesti eri väreillä. Aineistoa pyrittiin koodaa-

maan aineiston ehdoilla sitä tarkkaan kuunnellen ja katsellen. Siinä on kuitenkin kysymys tutkijan 
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konstruktiosta, jossa yhdistyvät aikaisemmat teoriat. Esiymmärryksen ja tutkimuksen tarkoitus on 

siis luonteeltaan sekoitus tutkijan ennakkoluuloja ja aineiston tulkintaa (Eskola & Suoranta 1999). 

Analyysiyksikön määrittämistä ohjasi tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Analyysiyksiköiksi valit-

tiin sanoja tai lauseita.  

Sisällön analyysin tuloksena esiin nousi kategorioita molempiin tutkimustehtäviin. Potilassimulaat-

tori hoitotyön opetuksessa tutkimuksen pääkategoriat olivat asiantuntijoiden rooli ja osaaminen on-

nistuneessa potilassimulaattoriharjoituksessa, simulaatio-opetus hoitamisen taitojen tukemisessa, 

jälkipuinnin toteutus, potilassimulaattorikoulutusta järjestettäessä ja suunniteltaessa huomioitavat 

seikat, potilassimulaattorilla harjoitteleminen hoitotyön taitojen oppimisen edistäjänä ja potilassi-

mulaattorin käyttöön liittyviä oppimista vaikeuttavia tekijät. Asiantuntijoiden kuvaamat simulaa-

tiomenetelmään liittyvät tulevaisuuden skenaariot sisältävät simulaatio-opettamisen menetelmään 

liittyviä kehittämishaasteita. 

Tutkimuksen tulososassa esitetään sisällön analyysin tuloksena syntyneet kategoriat, joiden tarkoi-

tuksena on vastata tutkimustehtäviin ensimmäisellä Delfoi-kierroksella. Raportissa on tärkeää pyr-

kiä säilyttämään autenttisuus, jotta lukija voisi nähdä ja ymmärtää, mistä tutkimuksessa on kysymys 

(Grönfors 2008). Simulaatio-opettamisen konkretisoimiseksi tuloksissa esitetään suoria lainauksia 

aineistosta.  Lainaukset kuvaavat tilanne- ja asiayhteyttä ja simulaatio-opettajien toimintaa. Lukijan 

on tällöin helpompi ymmärtää sisällönanalyysin tuloksissa asiantuntijoiden antamia merkityssisältö-

jä.  

 

4.4. Toisen Delfoi-kierroksen aineistonkeruu ja analyysi  

Toisen Delfoi-kierroksen kyselylomake (Liite 4) rakennettiin ensimmäisen kierroksen tulosten pe-

rusteella. Ensimmäisellä kierroksella saatiin vastaus simulaatio-opettamisen menetelmään liittyvistä 

kehittämishaasteista ja tulevaisuudenskenaarioista. Toisen kierroksen kyselylomake muodostui yh-

teensä 28 erilaisesta väittämästä liittyen yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämiseen, simulaatio-

koulutuksen kehittämiseen, potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskuksien kehittämiseen sekä 

argumentaatioon simulaatiokoulutuksen käytölle. Vastaajien oli mahdollista kirjata lisäyksiä, perus-

teluja ja muita kommentteja kunkin todennäköisyyttä ja toivottavuutta kartoittavan väittämän jäl-

keen. Kyselylomake laadittiin E-lomakkeeksi ja lähetettiin vastaajille sähköpostiliitteenä, kuten 

ensimmäinenkin kysely. Vastaajille annettiin myös ensimmäisestä kierroksesta kooste kommentoi-

tavaksi (Liite 3). Kommentteja simulaatiomenetelmän nykykäyttöön tuli yhteensä kuusi sivua litte-

roituna. Sisällönanalyysin tulos oli yksimielinen. Useimmat vastaajista olivat kommentoineet vain 
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lyhyesti koostetta kuten esimerkiksi ”Tiivistelmä vastaa omaa käsitystäni täysin”. Simulaationuken 

käyttöä hoitotyön opetuksessa tarkastellaan sekä todennäköisyyden että toivottavuuden näkökul-

masta: ei todennäköistä–todennäköistä -jatkumolla sekä ei toivottavaa–toivottavaa -jatkumolla. En-

simmäisellä kierroksella muodostunutta kuvausta simulaatiomenetelmän nykyisestä käytöstä hoito-

työn opetuksessa täydennettiin asiantuntijaryhmän kommenttien perusteella.  

Tulokset raportoidaan kyselyn rakenteen mukaisesti pääotsikoittain. Jokaisen pääotsikon kohdalla 

käsitellään kyselyssä esitetyt väittämät sekä niihin saadut vastaukset. Avokysymyksistä saadut, väit-

tämiä tarkentavat vastaukset esitetään myös väittämien alla asiantuntijoiden autenttisina lainauksi-

na. Tässä tutkimuksessa Delfoi-analyysi ja Likert- asteikko edustavat puolikvantitatiivista lähesty-

mistapaa, jolloin luonteeltaan laadulliset kysymykset ja väittämät ilmaistaan tilastollisin jakaumin. 

Simulaatiokoulutuksen kehityssuuntia HPS- nuken käytön suhteen tarkasteltiin viisiportaisesti sekä 

todennäköisyyden että toivottavuuden näkökulmista: erittäin todennäköistä–ei ollenkaan todennä-

köistä, erittäin toivottavaa–ei ollenkaan toivottavaa. Asteikosta jätettiin tietoisesti pois vaihtoehto 

”en osaa sanoa”, koska katsottiin, että valituilla asiantuntijoilla oli asiantuntijuutensa vuoksi mah-

dollisuus ja kyky vastata kaikkiin väitteisiin. 

Hyttinen (1999) esittää yksimielisyyden arvioinnissa käytettäneen aikaisemmissa tutkimuksissa 

muun muassa tilastollisia tunnuslukuja, keskiarvoa, prosenttiosuuksia, keskihajontaa, frekvenssejä 

ja tärkeysjärjestystä.  Tässä tutkimuksessa vastausten yksimielisyyttä arvioitiin Dajanin ym. (1979) 

esittämien Delfoi-tutkimuksen lopettamiskriteerien avulla. Yksimielisyysprosentiksi asetettiin tässä 

tutkimuksessa vähintään 75 %. 

Tutkimuksen yksimielisyysluokat: 

L1(Täydellinen yksimielisyys) = 100 % vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon 5 tai 4. 

L2 (Täydellinen yksimielisyys) = yli 50 % vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon 5. 

L3 (Osittainen yksimielisyys) = yli 75 % vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon 5 tai 4, Ka ≥ 4  

---- vastausten jakauma ei täytä edellä olevia vaatimuksia. 

(Likert-asteikon arvojen 4 – 5 prosenttiosuudet olivat yhteenlaskettuina ≥ 75 %.) 

 

Tutkimusaineisto analysoitiin tilastollisesti käyttämällä SPSS 16 for Windows -tilasto-ohjelmaa.  

Tunnuslukuina käytettiin keskiarvoa, keskihajontaa ja moodia. Toisen Delfoi-kierroksen laskennal-

liset tulokset ovat liitteessä 5. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksen tulokset raportoidaan tutkimusvaiheittain. Ensimmäisen vaiheen tuloksena esitetään 

asiantuntijoiden kokemuksia potilassimulaattorilla opettamisesta sekä asiantuntijoiden kuvaamia 

simulaatiomenetelmään liittyviä tulevaisuuden skenaarioita. Delfoi-tutkimuksen toisen kierroksen 

tuloksissa raportoidaan asiantuntijoiden yksimielisyyttä skenaarioiden toteutumisen suhteen toden-

näköisyyden ja toivottavuuden näkökulmista. 

5.1. Asiantuntijaraadin taustatiedot 

Simulaatiokoulutuksen asiantuntijoilta kysyttiin asiantuntijan sukupuolta, ikää, ammatillista koulu-

tusta, työkokemuksen pituutta, käyttökokemusta HPS- nuken kanssa sekä kohderyhmiä, joita asian-

tuntijat ovat opettaneet, vuosituntimäärää simulaatio-opetuksessa, asiantuntijan pääasiallista toi-

menkuvaa omassa työyksikössään sekä koulutusta simulaatiokoulutukseen. Tiedot saatiin 19 vastaa-

jalta. Kolme uusista toisen kierroksen asiantuntijoista ei ilmoittanut taustatietojaan. 

 

TAULUKKO 1. Asiantuntijoiden taustatiedot (n = 19) 

TAUSTAMUUTTUJA n % 

Sukupuoli   

Mies 8 42 % 

Nainen 11 58 % 

Ikä   

30–40 9 47 % 

41–50 4 21 % 

51–64 4 21 % 

65–  2 11 % 

Koulutus (n=18)   

Ammatillinen perustutkinto 1 6 % 

Opistoasteen ammatillinen tutkinto (sairaanhoitaja)  2 

AMK-tutkinto (sairaanhoitaja, ensihoitaja) 3 16 % 

Ylempi AMK-tutkinto 1 6 % 

Ylempi akateeminen korkeakoulututkinto 8 44 % 

TtM,ThM,FM)   

Lisensiaatin tai tohtorin tutkinto (lääketiede, tervey-

denhuolto) 
3 16 % 
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Työkokemus hoitotyön/terveysalan kliinisistä työtehtävistä (n=19) 

Alle 10 vuotta 8 42 % 

10–15 vuotta 9 47 % 

15–20 vuotta 2 11 % 

Työkokemus hoitotyön/terveysalan opetustehtävistä (n=19) 

Alle 10 vuotta 10 53 % 

10–15 vuotta 4 21 % 

15–20 vuotta 1 5 % 

Yli 20 vuotta 4 21 % 

Työkokemus simulaatiokoulutuksesta ja simulaationuken käyttökokemus 

(n=19) 1–2 vuotta 4 21 % 

3–5 vuotta 9 47 % 

6–10 vuotta 5 26 % 

yli 10 vuotta 1 5 % 

 

Vastaajista 50 prosenttia ilmoitti toimivansa työyksikössään pääasiallisesti sekä simulaatiokoulu-

tuksen suunnittelijana että kouluttajana. Vastaajista 33 % toimi pääasiallisesti hoitotyön opettajina 

ja 17 % muissa tehtävissä. Muissa tehtävissä toimivat vastaajat tarkensivat toimivansa päävastuulli-

sesti esimerkiksi opetuksen ja simulaatio-opetuksen koordinaattoreina ja erilaisissa muissa suunnit-

telutehtävissä. Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan, kuinka monta tuntia vuodessa heillä sisältyy 

simulaatio-opetusta työaikaan. Vastaajien opetustuntien keskiarvo oli 253 tuntia tammikuu–

joulukuu välisenä aikana. Pienin tuntimäärä oli 10 tuntia ja suurin tuntimäärä 1200 opetustuntia 

vuodessa. 

Kouluttajien saama koulutus simulaatio-opettamiseen oli kirjavaa. Neljätoista asiantuntijaa vastasi 

saaneensa koulutuksen sekä nuken tekniseen että pedagogiseen käyttöön. Neljä vastaajaa oli saanut 

koulutuksen vain nuken tekniseen käyttöön ja yksi vastaajista ilmoitti saaneensa koulutuksen aino-

astaan pedagogiseen käyttöön. Seitsemän asiantuntijaa oli koulutettu vain Suomessa.  Ainoastaan 

ulkomailta (Tanskasta, Ruotsista ja Englannista) opin saaneita asiantuntijoita oli kolme. Vastaajista 

kuusi ilmoitti saaneensa koulutusta sekä Suomessa että ulkomailla. Kaksi taustatietonsa muuten 

ilmoittaneista vastaajista ei ilmoittanut, missä on saanut koulutuksensa. Koulutuksen sisällöistä oli 

selvitys vain muutamassa vastauksessa, joissa mainittiin esimerkiksi kouluttajille suunnattu yleis-

kurssi ja intensiivikurssi anestesiahoitotyöhön liittyen. 
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Vastaajat olivat kouluttaneet erilaisia kohderyhmiä simulaatiomenetelmällä. Tyypillisin koulutetta-

vien ryhmä olivat sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajaopiskelijat, joita mainitsi 

opettaneensa 11 vastaajaa. Lääketieteen opiskelijoita oli opettanut neljä vastaajaa. Asiantuntijaraa-

din opettamat kohderyhmät esitellään taulukossa 2 (s.28). 

TAULUKKO 2. Kohderyhmät, joita asiantuntijaraadin jäsenet ovat kouluttaneet potilassimulaatto-

rilla. 

Kohderyhmät 
Vastaajista (n=19) ilmoitti 

opettaneensa 

Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö- ja ensihoitajaopiskelijoita 11 

Ensihoitajia 6 

Lääketieteen opiskelijoita 4 

Lääkäreitä 5 

Sairaanhoitajia 3 

Pelastajia 2 

Työterveyshuollon henkilökunta 1 

Poliiseja 1 

Terveyskeskushenkilökuntaa 1 

Lähihoitajia 1 

Maallikoita 1 

Hammashuollon henkilökuntaa 1 

 

Asiantuntijoiden näkemys simulaatiokoulutuksen toteutuksesta oman yksikön ulkopuolella 

Asiantuntijoita pyydettiin arvioimaan, kuinka simulaatio-opetus toteutuu oman yksikön ulkopuolel-

la (taulukko 3.s.29). Simulaatio-opetuksen arvioitiin olevan Suomessa jokseenkin jäsentymätöntä ja 

sen kehittelyn ja kehittämisen vielä kesken. Menetelmän suhteen esitettiin toiveita kattavaan ver-

kostoitumiseen ja eri ammattiryhmien välisen toiminnan kehittämiseen harjoittelussa. Useiden asi-

antuntijoiden kokemuksen ja käsityksen mukaan ulkomailla toteutuva simulaatiokoulutus on pi-

demmälle kehittyneempää kuin Suomessa.  
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”Olemme ilmeisimmin reippaasti jäljessä, verrattaessa muun maailman simulaa-

tiokeskuksiin, mutta hyvin tulossa mukaan. Hankintakustannukset ovat uskomattoman 

suuret, joten sijoituksista pitäisi saada mahdollisimman paljon hyödynnetyksi…” 

”Simulaatio-opetus on mielestäni melko kirjavaa tällä hetkellä. Tiedän, että HPS- 

nukkeja on monessa eri paikassa, mutta varsinaisesta opetuksesta  minulla on koke-

musta vain omasta yksiköstäni.” 

Yksi asiantuntijoista arveli simulaatio-opetukseen liittyvän myös ongelmia ulkomailla. 

”Useimmiten luullaan, että simulaatio on nuken hankkimista. Suomessa ollaan hyvin 

eri tasolla. Suomessa ollaan joissakin paikoissa hyvin edenneitä verrattuna ulkomai-

hin. Ulkomailla asiat vaikuttavat olevan paremmin, mutta useimmiten pinnan alta löy-

tyy samanlaisia ongelmia kuten Suomesta.” 

TAULUKKO 3. Vastaajien arvioita simulaatiokoulutuksen toteutumisesta oman yksikön ulkopuo-

lella. 

Simulaatio-opetus oman yksikön ulkopuolella 

Mainintojen 

lukumäärä 

Vastaaja tunnisti nimeltä muita simulaatiokoulutusta tarjoavia yksiköitä.  3 

Vastaaja arvioi simulaatiokoulutuksen tason heikommaksi oman oppilaitoksen ulkopuolella. 1 

Vastaaja arvioi simulaatiokoulutuksen olevan laadukasta toisaalla Suomessa. 2 

Vastaajan mukaan ulkomailla simulaatiokoulutus on edistyneempää kuin Suomessa. 6 

Vastaaja ei osannut ilmaista näkemystään muiden tahojen tilanteesta. 2 

Vastaaja arvioi simulaatioiden käytön Suomessa kirjavaksi kouluttajien taustaan ja kohderyh-

miin liittyen. 

3 

Vastaaja arvioi toisessa yksikössä toteutettavan opintokokonaisuuden yhtäläiseksi oman yksik-

könsä toteutuksen kanssa. 

3 

Vastaaja arvioi koulutuksen sisältöjen erilaisuutta. 1 

 

5.2. Asiantuntijoiden kokemukset potilassimulaattoriopettamisesta 

Delfoin ensimmäisellä kierroksella oli tarkoituksena saada kerättyä asiantuntijaraadin näkemyksiä 

simulaatiokoulutuksen nykyisestä käytöstä ja tulevaisuudesta hoitotyön opetuksessa. Tutkimuksessa 

kartoitettiin, tunnusteltiin ja luotiin polkuja tulevaisuuteen asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. 

Ennakointi edellytti nykyhetken kuvausta ennen kuin on mahdollista edetä tulevaan.  
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Ensimmäisellä Delfoi-kierroksella kartoitettiin simulaatio-opettamisen toimintaympäristöä ja ny-

kyistä tilaa. Aineistosta haettiin tutkimuskysymysten mukaisesti vastauksia asiantuntijoiden koke-

muksista simulaatiomenetelmän käytöstä hoitotyön opetuksessa sekä kartoitettiin simulaatiokoulu-

tuksen kehittämishaasteita ja tulevaisuutta. 

Asiantuntijoiden kuvauksia kartoitettiin heidän kokemuksistaan simulaatio-opettamisesta sekä hei-

dän arvioitaan siitä, kuinka simulaatio-opetus edistää tai estää hoitotyön taitojen oppimista. Tulok-

seksi saatiin seitsemän kategoriaa (Kuvio 4). Asiantuntijoina simulaatikouluttajat arvioivat opetta-

mista kahdesta näkökulmasta: Simulaatio-opettamisen toteuttajien roolissa ja simulaatiokoulutta-

jalta vaadittavassa osaamisessa onnistuneessa simulaatioharjoituksessa. Muina kokemuksina esite-

tään potilassimulaattoriopetus hoitamisen taitojen tukena, jälkipuinnin toteutus simulaatio-

asiantuntijoiden kuvaamana, potilassimulaattorikoulutusta järjestettäessä ja suunniteltaessa huo-

mioitavia seikkoja, asiantuntijoiden arviointi HPS-nukesta hoitotyön taitojen oppimisen edistäjänä, 

ja potilassimulaattorin käyttöön liittyviä oppimista vaikeuttavia tekijöitä koulutuksessa.  

 

Kuvio 4. Asiantuntijoiden kuvaus potilassimulaattoriopetuksesta. 

 

5.2.1. Potilassimulaattori-opettaja 

Asiantuntijat määrittelivät roolinsa simulaatiokoulutuksen toteuttajina kolmessa pääkategoriassa: 

simulaatiokoulutuksen kehittäjinä, hoitamisen substanssiosaajina ja oppimisen fasilitaattoreina 

POTILASSIMULAATTORI 
HOITOTYÖN OPETUKSESSA 

ASIANTUNTIJAT

TOTEUTTAJIEN 
ROOLI

KOULUTTAJIEN 
OSAAMINEN

HOITAMISEN 
TAITOJEN OPETUS

JÄLKIPUINTI

EDISTÄVÄT 
TEKIJÄT 

HOITOTYÖN 
OPPIMISEN 
KANNALTA

SUUNNITTELUSSA 
HUOMIOITAVAT 

SEIKAT

ESTÄVÄT TEKIJÄT 
HOITOTYÖN 
OPPIMISEN 
KANNALTA
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(taulukko 4.s.32). Alakategorioita muodostui kahdeksan. Simulaatioasiantuntijoiden rooli oli moni-

puolinen vaihdellen innostajan roolista kliinikkoon.  

Asiantuntijoista useat kokivat roolinsa pääpainon olevan ennen kaikkea simulaatiokoulutuksen 

kehittäjinä suomalaisessa terveydenhuollossa ja opetustyössä. Asiantuntijan tehtäviin kehittäjänä 

liitettiin aktiivinen tiedon jakaminen, tukeminen uuden opetusmenetelmän alkuun pääsemisen kans-

sa sekä verkostoituminen. Simulaatiokoulutuksen kehittäjäsimulaatiokouluttajalla on paljon sellais-

ta tietoa, mikä esimerkiksi muilta asiaan perehtymättömiltä hoitotyön tai terveysalan opettajilta 

puuttuu. 

”Olen yksi Suomen johtavia simulaatio-opetuksen asiantuntijoita.  Missionani täytyy 

olla simulaatio-opetuksesta puhuminen, sen liittäminen potilasturvallisuuteen sekä 

muiden toimijoiden alkuun pääsemisen auttaminen.” 

”Oma roolini on saada muut oppilaitoksen opettajat innostumaan  simulaatiosta ja 

ottamaan se käyttöön hoito- ja kätilötyön puolelle.” 

Asiantuntijan rooli kehittäjänä ilmeni myös halukkuutena uudistua opettajana ja uudistaa käytäntei-

tä. Simulaatiokouluttajan olemusta kuvaa dynaamisuus ja ammatillinen ajan tasalla oleminen. Asi-

antuntijat pitivät tärkeänä, että voivat olla myönteisessä hengessä ja innostavasti edistämässä simu-

laattoriopettamisen juurtumista oppilaitoksissaan. 

”Olen yksi edelläkävijöistä kouluttajana ja koulutuksen kehittäjänä omassa organi-

saatiossamme. Koskaan ei voi jäädä paikoilleen, vaan on mietittävä uusia ratkaisuja 

opetuksessa.” 

”Simulaatiopedagogiikan kehittäminen ja tiedon/taidon jakaminen kaikille opettajille, 

joiden opintojaksoissa simulaatiota tarvitaan.”  
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TAULUKKO 4. Potilassimulaattori-opettajien roolit  

PÄÄKATEGORIA Alakategoria  Ryhmitelty ilmaus 

SIMULAATIOKOULUTUKSEN 

KEHITTÄJÄ  

 

Innostaja Muiden innostaminen simulaatio-opetukseen 

Tiedottaja  Simulaatiokoulutuksesta  tiedottaminen 

Tukija Muiden toimijoiden auttaminen alkuun 

Uudistaja Uusien ratkaisujen löytäminen 

HOITAMISEN SUBSTANSSI 

OSAAJA 

Kliinikko Kliininen kokemus hoitotyöstä  

Kliininen kokemus lääketieteestä  

OPPIMISEN FASILITAATTORI 

 

Ohjaaja  Kannustaja 

Valmentaja 

Opettaja Pedagoginen asiantuntija  

Palautteen antaja 

Oppimisen mahdol-

listaja 

 

Kouluttaja 

Opiskeluympäristön  järjestäjä 

Tekninen asiantuntija 

Tiedon antaja 

 

Hoitamisen substanssiosaaja-kategoria muodostui ilmauksista, joissa asiantuntijat viittasivat klii-

niseen kokemukseensa esimerkiksi hoitotyön tai lääketieteen aloilta. Asiantuntijat pitivät tärkeänä, 

että hallitsevat oman substanssialueensa voidakseen pureutua oppimisen kannalta keskeisiin ydin-

alueisiin. Substanssiosaajina simulaatio-opetuksen asiantuntijoilla oli selkeä kokonaiskuva opetet-

tavasta alueesta. Substanssiosaaminen nimettiin myös opiskelijoiden luottamusta herättävänä ele-

menttinä. 
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”Oma kokemukseni ensihoidon parista (15 v.) on jotenkin helpompi tuoda opetustilan-

teeseen mukaan kuin pelkästään luennoimalla luokassa.” 

”...tehtävänäni on myös toimia lääketieteellisenä asiantuntijana potilastapausten hoi-

don suhteen.  

”...Ilman kliinistä osaamista potilastapaukset eivät ole "aitoja", opiskelijat eivät saa 

vastauksia kysymyksiinsä ja luotettavuus kärsii...” 

Simulaatiokouluttajien kuvaama keskeinen rooli oli olla oppimisen fasilitaattorina. Alakategorioi-

na olivat ohjaaja, opettaja ja oppimisen mahdollistaja. Simulaatiokoulutuksen oppimisen fasilitaat-

tori ohjaa opiskelijoita ymmärtämään opetuksen ja oppiaineksen sisältöjä. Fasilitaattorina simulaa-

tiokouluttaja tukee opiskelijoiden oppimista ja kannustaa opiskelijoita itseohjautuvuuteen oppimi-

sen suhteen. Asiantuntijat viittasivat pedagogiseen tehtäväänsä tyypillisimmin mainitsemalla ole-

vansa opettajia tai kouluttajia. Muutamat asiantuntijoista viittasivat tehtäväänsä kuuluvan myös 

palautteen antamisen opiskelijoille. Fasilitaattori suunnittelee, toteuttaa ja koordinoi opetusta. 

”Tiedon lähde kuin myös palautteen antaja.” 

”Opettajan roolin näen siinä, että saa opiskelijat ajattelemaan ja toimimaan ratio-

naalisesti ja vastaamaan kysymykseen miksi?” 

Osa kouluttajista mielsi roolinsa opettamisen sijaan oppimisen ohjaajiksi, jolloin he toimivat val-

mentajana ja ohjaajana. Simulaatiokouluttajat toimivat oppimisprosessin tukijana, joka kannustaa, 

tukee ja rohkaisee opiskelijaa harjoituksissa ja ohjaa valintojen tekemisessä. 

”Oppimisen ohjaaja. Antaa sopivasti tilaa opiskelijan omalle oppimiselle.”  

”Minulla on vahva tausta urheiluvalmentajana. Siitä johtuen harjoitustilanteiden jär-

jestäminen tuntuu helpolta.” 

Oppimisen mahdollistaminen tarkoitti asiantuntijoiden mukaan esim. oppimisympäristön ja materi-

aalin järjestelemistä ja luomista. Oppimisen mahdollistaminen tarkoitti myös teknistä asiantunti-

juutta ja hallintaa, koska simulaatioissa opettaminen vaatii osaamista esim. tietotekniikassa.  Oppi-

misympäristön laatua eivät asiantuntijat kuitenkaan kuvanneet ollenkaan. 

”Kouluttajana tehtäväni on lähinnä luoda sellainen ympäristö, joka edesauttaa oppi-

misen tapahtumista.” 



34 

 

”HPS-nuken tekninen hallinta ja erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen.” 

“Jag förbereder simuleringarna genom att förbereda aktuellt material.” 

 

5.2.2. Opettajan osaaminen ja simulaatiot 

Asiantuntijat arvioivat simulaatiokouluttajan osaamista suhteessa onnistuneeseen simulaatioharjoit-

teluun (taulukko 5. s.35). Simulaatiokouluttajan osaamisalueita eriteltiin hoitokompetenssin, per-

soonallisuuden piirteiden, opetustaitojen, opettajan suhteen opiskelijoihin ja arviointitaitojen 

näkökulmista. 

Simulaatiokouluttajan hoitokompetenssi onnistuneessa simulaatioharjoittelussa 

Delfoi-tutkimuksen ensimmäisellä kierroksella vastauksista painottui hoitokompetenssin osa-

alueista vahvimmin kouluttajan substanssiosaamisen vaatimus onnistuneen harjoittelun edellytyk-

senä. Hoitokompetenssin käsitteellä viitattiin hoitotyötä koskevaan teoreettiseen ja kliiniseen tie-

toon ja taitoon sekä asenteeseen työtä kohtaan. Onnistuneessa simulaatioharjoituksessa kouluttaja 

integroi teorian ja käytännön sulavasti yhteen. Hoitokompetenssiin sisältyvät tietojen ja taitojen 

lisäksi arvot, kriittinen ajattelu, päätöksenteko ja asenteiden muotoutuminen.  Kouluttajien tulisi 

olla aktiivisesti yhteydessä työelämään. Heidän tulisi myös tehdä käytännön hoitotyötä pitääkseen 

kliinistä kompetenssiaan yllä. 

”...kliinisesti täytyy olla kompetentti, jos opetetaan kliinisiä asioita. CRM:a ei voi 

opettaa ilman asianmukaista koulutusta ja ymmärrystä asiasta.” 

”...Simulaatiokouluttajalta vaaditaan mielestäni myös läheistä kontaktia työelämään, 

jotta hän voi opettaa mahdollisimman realistisesti oikeat ja nykyaikaiset ryhmätyö- ja 

käytännön taidot.” 

”Myös vahva ammatillinen/kliininen osaaminen on kouluttajalla oltava. Se vaatisi 

opettajia lähtemään ”oikeisiin töihin.” 

Hoitokompetenssin hallinnan tärkeyteen onnistuneessa simulaatioharjoittelussa viitattiin myös mai-

ninnoissa teoriatiedosta:  

”Täytyy yksinkertaisesti tietää, mistä puhuu, ja pitää myös pystyä perustelemaan 

asiansa.” 
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”Man skall i alla fall ha en bra teoretisk kunskap samt arbetserfarenhet, det krävs en 

bred kunskap. 

TAULUKKO 5. Simulaattoriopettajan osaamisen alueet. 

PÄÄKATEGORIA Alakategoria  Ryhmitelty ilmaus 

HOITOKOMPETENSSI Substanssiosaaminen hoito-

työstä/lääketieteestä 

Kliininen kompetenssi 

Työelämän tuntemus 

Teoreettinen osaaminen Teoreettinen tieto ja taito 

Tutkiva työote 

PERSOONALLISUUDEN 

PIIRTEET 

Muuntautuvuus- ja mukautuvuuskyky Ennaltasuunnitellusta poikkeaminen 

Innokkuus kehittyä ja kehittää  Nopea reagointi erilaisiin tilanteisiin 

Kehittyminen opettajana 

Rauhallisuus Työn kehittäminen 

Kuuntelutaito 

Hallitsee stressaavan tilanteen 

OPETUSTAIDOT Pedagoginen osaaminen Oppimisen ohjaaminen ja tukeminen  

Tekninen osaaminen Nuken käytön hallinta 

Kokonaisuuksien hallinta Opettavan aiheen/tilanteen kokonaisuu-

den hahmottaminen 

Ajankäyttö 

OPETTAJAN SUHDE 

OPISKELIJOIHIN 

Vuorovaikutustaidot ja niiden hallinta Kyky kuunnella 

Opiskelijoiden tulkinta 

ARVIOINTITAIDOT Palautteenantotaito Palaute rakentavasti 

 

Simulaatiokouluttajan persoonallisuuden piirteet onnistuneessa simulaatioharjoittelussa 
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Persoonaan liittyvät piirteet kuten muuntautuvuus- ja mukautuvuuskyky mainittiin seuraavaksi eni-

ten vastauksissa hoitokompetenssin jälkeen. Simulaatioharjoitus ei etene aina suunnitellusti ja eri-

laisia ennakoimattomia muuttujia saattaa ilmaantua (esimerkiksi teknisiä ongelmia). Ryhmät saatta-

vat olla rakenteeltaan hyvin erilaisia ja opettajalta edellytetään valmiutta vastata erilaisten ryhmien 

tarpeisiin joustavasti.  Näihin tekijöihin suhtautuminen edellyttää simulaatiokouluttajan mukautu-

mista ennalta arvaamattomiinkin tilanteisiin. Simulaatiokouluttajan persoonallisuus ja sen vahvuus 

voi vaikuttaa siihen, miten hän jaksaa ottaa vastaan haasteita ja kehittyä työssään. 

“För vid simuleringsövningar kan oväntade frågor dyka upp som man inte har förbe-

rett sig på.”  

”Muuntautuvuutta erilaisten ryhmien tarpeisiin ja siihen kuinka tilanne kulkee. Aina 

ei mene suunnitellun kaavan mukaisesti.” 

”Nopeaa muuntautumiskykyä, koska esim. full scale -simulaatiossa tilanne voi vaihtua 

nopeasti ja hoidot eivät aina ole toivottuja, on osattava reagoida nopeasti muuttuviin 

ja yllättäviin tilanteisiin.” 

”kykyä ja taitoa poiketa ennalta suunnitellusta kuitenkaan lopputuloksen siitä kärsi-

mättä... 

Simulaatiokouluttajaan liitetyistä persoonallisuuden piirteistä mainittiin myös rauhallisuus ja suun-

nitelmallisuus. Simulaatiokouluttajan hyviksi ominaisuuksiksi nimettiin lisäksi innokkuus ja innos-

tavuus. Simulaatiokouluttajan tehtävänä on saada opiskelija aidosti kiinnostumaan opetettavasta 

asiasta. Kouluttajan oma innokkuus auttaa tässä. Myönteisellä asennoitumisella hän voi tukea oppi-

jaa rohkaistumaan tulkitsemaan omia suorituksiaan myönteisemmin ja auttaa vahvistamaan oppijan 

itsetuntoa. Simulaatiokouluttajan tulee myös osata organisoida ja arvioida omaa työtään.  

”Rauhallisuutta ja halua perehtyä myös toisen ammattikunnan edustajan työhön ja 

sen sisältöön.” 

”Rauhallinen, ohjaava luonne.” 

”...omata hyvä huomiointikyky.” 
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Simulaatiokouluttajan opetustaidot ja pedagoginen osaaminen onnistuneessa simulaatioharjoit-

telussa  

Opetustaidot ja pedagoginen osaaminen nähtiin tärkeinä vaatimuksina onnistuneen harjoituksen 

toteuttamisessa. Pedagoginen osaaminen esiintyi vastauksissa pedagogisten tietojen ja taitojen hal-

lintana, opetuksen suunnitteluosaamisena ja opetusmenetelmäosaamisena. Simulaattorin menestyk-

sellinen käyttö opetusvälineenä edellyttää kouluttajilta opetustaitojen ja kokonaishallinnan lisäksi 

myös paljon tietoteknisiä taitoja.   

”Asian tekninen ja tiedollinen osaaminen on tärkeää, koska se luo  tilanteeseen va-

kuuttavuuden ja oikeellisuuden tuntua. Täytyy yksinkertaisesti tietää, mistä puhuu, ja 

pitää pystyä myös perustelemaan asiansa.” 

Yksi asiantuntijoista piti luento-opetuksesta irtautumista tärkeänä. Vastuu oppimisesta tulisi simu-

laatiokoulutuksen asiantuntijoiden mielestä antaa aktiivisemmin opiskelijalle. 

”Ensinnäkin kouluttajalla pitää olla vahva pedagoginen näkemys erilaiseen opettami-

seen, koska kuitenkin perinteinen opetus on, ikävä kyllä vieläkin luennoimista. Sellai-

sesta opetuksesta on päästävä pois. Se on monelle vaikeaa, koska se on helppoa.” 

Kokonaisuuden hahmottaminen nähtiin myös tärkeänä asiana simulaatiokouluttajan osaamisessa. 

Kouluttajan tulee hahmottaa vallitseva opetussuunnitelma, oppiaine ja aihepiiri, josta laatii simulaa-

tioharjoituksia.  

”Pedagogiikkaa ja kykyä nähdä opetettavan aiheen kokonaisuus ja  erilaiset mahdolli-

suudet päästä samaan hyvään lopputulokseen.” 

Opettajan suhde opiskelijoihin onnistuneessa simulaatioharjoittelussa 

Simulaatio-opettajan suhdetta opiskelijoihin ja siinä lähinnä simulaatiokouluttajan vuorovaikutus-

taitoja pidettiin tärkeinä simulaatioharjoittelussa. Simulaatioharjoitukset voivat olla oppijalle varsin 

sensitiivinen kokemus. Kouluttajan tulisi pyrkiä luomaan luottamuksellinen ilmapiiri harjoituksiin, 

minkä arveltiin myös vähentävän opiskelijoiden kokemaa jännitystä. Kouluttajan tulisi olla opiske-

lijoille kokonaisvaltaisesti läsnä ja tunnistaa erilaisten oppijoiden tarpeita ja oppimistapoja. Hänen 

tulisi vastavuoroisesti ja kunnioittavasti pyrkiä avoimeen kommunikaatioon. 

”Simulaatiokouluttajan ominaisuuksiin kuuluu vahvasti kyky kuunnella ja lukea opis-

kelijaa ja ryhmää, jotta voi tehdä ryhmän osaamiseen sopivia ja motivoivia caseja. 
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Kuunteleminen ja näkeminen auttaa myös siinä, että ymmärtää, mikä aiheuttaa epä-

onnistuneita suorituksia, esim. jännitys.” 

”Herkkyyttä lukea opiskelijoita, jotta tilanne olisi mahdollisimman rento (sekä itse te-

keminen että debriefing).” 

Simulaatio-kouluttajan arviointitaidot oli nimetty lähinnä palautteen antoon liittyen onnistuneessa 

simulaatioharjoituksen toteutuksessa. Palautteen tulisi olla tarkoituksenmukaista ja parhaimmillaan 

rohkaisevaa. Palautteen anto tapahtuu tyypillisimmin simulaatioharjoitusten jälkeen ns. jälkipuintiti-

laisuudessa. Hyvällä, rakentavalla palautteella on suotuisat vaikutukset hoitotyön oppimiseen ja 

siihen, että oppija kykenee reflektoimaan oppimaansa sekä muuttamaan tarvittaessa toimintaansa.  

Palautteen antaminen auttaa opiskelijaa rakentamaan harjoituksessa käydystä sisällöstä konstruktion 

ja mallin, jota hän voi hyödyntää jatkossa. Asiantuntijat mainitsivat, ettei arviointi ole helppoa.  

”Rakentavan palautteen anto ei ole helppoa, siinäkin tarvitaan harjoittelua.” 

 

5.2.3. Potilassimulaattoriopetus hoitamisen taitojen oppimisessa 

Tuloksissa kuvataan aluksi, kuinka asiantuntijat ovat kuvanneet potilassimulaattoriopetusta hoita-

misen taitojen tukemisessa opetuksen, harjoittelun ja arvioinnin mahdollistajana. Tämän jälkeen 

esitetään kuvauksia jälkipuinnin toteutumisesta, mikä oli asiantuntijoiden mukaan ammatillisen 

kasvun tukemien kannalta potilassimulaattoriopetuksen tärkeimpiä osioita oppimisen näkökulmasta.  

Simulaatio-opetusta oli hyödynnetty asiantuntijoiden keskuudessa painokkaimmin hoitotyön am-

mattikorkeakouluopetuksessa. Tyypillisin kohderyhmä olivat ensihoidon opiskelijat. Asiantuntijat 

olivat opettaneet sekä opiskelijoita että työelämässä mukana olevia toimijoita. (Taulukko 2. s.28). 

Asiantuntijat määrittelivät simulaatioiden käytön päätarkoituksena omassa simulaattorikoulutukses-

saan opetuksen ja harjoittelun sekä suoritustason arvioinnin (kuvio 5.s.40). HPS- nuken käyttö liit-

tyi sisällöltään painokkaimmin lähinnä kliinisten taitojen opetukseen, kuten ensiarvion tekemiseen 

potilaasta, monitorointiin ja potilaan haastatteluun). Useat vastaajat painottivat ryhmätyötaitojen ja 

CRM: n opetusta. Moni asiantuntijoista toivoi jatkossa näiden taitojen oppimisen mahdollistuvan 

enemmän, sillä niiden hallinnalla nähtiin olevan selkeä syy-yhteys potilasturvallisuuteen. Asiantun-

tijat nimesivät myös lääkehoidon opettamisen HPS- nukella. Tyypillisimmät opintojaksot tai opin-

tokokonaisuudet, joilla HPS- nukkea käytettiin, kytkeytyivät akuutin ja päivystysluonteisen hoito-

työn opintoihin. Potilaan vitaalielintoimintojen tukemisen interventiot olivat asiantuntijoiden mu-

kaan painottuneinta opetuksessa. Opiskelijat olivat harjoitelleet hoitotyön auttamismenetelmiä esi-
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merkiksi sydän- ja aivoverenkiertohäiriöisen sekä hengitysvajeisen potilaan hoitotyössä. Periopera-

tiivisen hoitotyön jaksolla pre- ja postoperatiivisten hoitotyön toimintojen harjoittelu oli myös to-

teutunut asiantuntijoiden kuvauksissa. 

”CRM-taitojen osuus opetuksessani on vähintäänkin puolet kliinisten taitojen lisäksi. 

Tämä puoli vahvistuu vain, mitä pidemmälle opiskelijat opinnoissaan pääsevät.” 

Muutama asiantuntijoista oli kouluttanut HPS- nukella hoitotyön ja lääketieteen ammattilaisia.  

Koulutuksen pääpaino oli tiimityöskentelyssä harjaantuminen (esimerkiksi traumatiimeissä) ja sai-

raalaelvytyksen protokollan hallitseminen. Suoritustason arvioinnissa nukkea oli käytetty ensihoi-

toon liittyvien valmiuksien testaamisessa, kuten esimerkiksi hengitysteiden varmistamisessa ja 

naamaripaljeventilaatiossa tai elottoman potilaan kohtaamisessa.  

”Peruskoulutuksessa esim. hengitysvaikeuspotilaan ja sydänongelmaisen sekä stroke- 

potilaan hoidossa olen toiminut niin, että opiskelijat ovat itse saaneet tehdä ensiarvi-

on ja haastatella potilasta sekä monitoroida ja mitata keskeisiä vitaalielintoimintoja. 

Alussa pyritään yksinkertaisiin kokonaisuuksiin. Käden taitoja harjoitellaan jo aikai-

semmin ”Skill-station”-tyyppisissä tilanteissa. Erikoistumiskoulutuksessa oleville ta-

paukset ovat vaativampia ja opiskelijat vievät niitä pidemmälle. Kokonaisuudet ovat 

monimuotoisemmat ja myös lääkkeiden osuus sisältyy tapauksiin. Lääkäri on usein 

mukana ja häntä voi konsultoida ihan kuin sairaalassakin.” 

Esimerkkinä simulaatioharjoituksen kulusta esitti yksi asiantuntijoista seuraavasti: 

”Caset går ut på att studerande kommer till en avdelning och inte har fått rapport, 

patienten ringer på och de skall gå in till patienten. Jag och läraren varierar de fyra 

casen och det kan vara allt från astma anfall till en orolig gammal dam som vill ha 

hjälp eller en ung flicka som fått blödningar (gravid) efter att ha blivit isshandlad av 

sin pojkvän. Studerande skall hjälpa patienten genom att ställa bra frågor. De utgår I 

från ABCDE samt tar I beaktan bemötande på ett värdigt sätt. Studerande som agerar 

kan be åskådarna om hjälp eller ringa till läkare (läraren). När simuleringen är over 

får studerande lämna en muntlig rapport till läraren vad de gjort. Sedan diskuterar vi 

hur de gick och vad som var viktigt för respective case.tex.olika etiska dilemman…” 
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Kuvio 5. Potilassimulaattori opetuksen, harjoittelun ja arvioinnin mahdollistajana.   
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5.2.4. Jälkipuinti 

Ammatillisen kasvun tukeminen simulaatio-opetuksessa konkretisoitui jälkipuintitilaisuudessa. Asi-

antuntijat kuvasivat jälkipuinnin (debriefing) erittäin tärkeäksi osaksi simulaatiokoulutusta. Harjoi-

tuksissa mukana olleiden oppiminen ilmeni jälkipuinnissa esimerkiksi asioiden oivaltamisena sekä 

reflektiona, jossa opiskelija tarkastelee käytännön toimintaansa suhteessa teoriaan. Simulaatiohar-

joituksen opettajan tehtävänä on johtovastuun ottaminen jälkipuintilaisuudesta sekä  rakentavan 

palautteen antaminen harjoituksesta.  Simulaatioharjoituksien taltioinnin suhteen esiintyi eroja. Har-

joituksien videoita tai tietokoneen tallenteita hyödynnettiin jälkipuinnissa satunnaisesti. Jälkipuinti 

toteutui vastaajien kuvauksissa samassa järjestyksessä:  

1. Harjoituksen läpikäynti 

2. Mikä meni harjoituksessa hyvin 

3. Mitkä ovat kehittämisen kohteet 

4. Hoitoprotokollan kulku 

5. Mitä opittiin/mitä on harjoiteltava lisää 

”Jälkipuinti toteutuu välittömästi harjoituksen jälkeen. Ensin ryhmän kanssa puhu-

taan case auki, eli mitä siinä tapahtui, jotta kaikki osallistujat viimeistään jälkipuinnin 

alussa ymmärtävät, mistä oli kysymys.  Sen jälkeen casea aletaan käydä läpi vaihe 

vaiheelta (oppimistavoitteiden mukaisesti). Tärkeää on perustella omaa ja ryhmän 

toimintaa. Lopuksi ryhmä pohtii, mitä kehitettävää ja mitä hyvää oli heidän toimin-

nassaan. Ohjaajan tarkoituksena on saada opiskelijat puhumaan, eikä antaa valmiita 

vastauksia. On tärkeää, että harjoituksesta jää positiivinen tunne opiskelijalle.” 

”Aivan erityisen tärkeää on luottamuksellisuuden korostaminen: Se, mitä tapahtuu 

simulaatiotiloissa, ei leviä eteenpäin. Siellä saa epäonnistua  turvallisesti.” 

Osa asiantuntijoista oli hyödyntänyt videomateriaalia jälkipuinnissa. Tallenteiden arveltiin helpot-

tavan, osittain myös haittaavan opiskelijoiden keskittymistä harjoitukseen.  

”Jälkipuinti käydään oppilaslähtöisesti käyttäen avuksi nauhoitettua materiaalia. Po-

sitiivisuus korostuu jälkipuinnissa.” 

”Tehtävän jälkeinen palautteen antaminen on huomattavan helppoa, varsinkin jos 

harjoitukset on kuvattu.” 
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Tallenteidenkäyttöön liittyi myös kriittisiä tekijöitä, kuten opiskelijoiden jännittämisen lisääntymi-

nen harjoituksissa. Asiantuntijat mainitsivat huomionarvoiseksi seikaksi muistaa sen, että tallentei-

den käytön tulee palvella ennen kaikkea asetettuja oppimistavoitteita.  

”Pidän positiivisia ilmiöitä ja hyviä ratkaisuja tairyhmädynamiikan keinoja esiin-

tuovien tallenteiden käyttöä keskustelun pohjaksi järkevänä ja oppimista edistävänä... 

tallenteiden katselun on  palveltava tavoitteenasettelua... Tallenteita ei pidäliiaksi 

vieroksua, mutta ei niitä voi miten tahansa näytellä. On jonkin verran kyseenalaista 

näyttää materiaalia tilanteesta, joka meni metsään. Tallenteiden käyttöä mihinkään 

muuhun kuin palautteen käsittelyyn on harkittava vakavasti, koska silloin voidaan jou-

tua tilanteeseen, jossa opiskelijat karttavat simulaattoria juuri tallenteiden esittämisen 

vuoksi.” 

Oppimistilanteen potilassimulaattorin kanssa arveltiin olevan hyödyllisin ja tehokkain ammatissa 

toimivien kohdalla, sillä ammattilaisilla arveltiin olevan kokemusperustaa hoitotyöstä, mikä teki 

heidän opiskelustaan simulaatioissa vaivattomampaa. 

”Kokemukseni mukaan henkilöt, jotka ovat tehneet työtä alalla ja tulevat sitten jatko-

koulutukseen, ymmärtävät ja osaavat hyödyntää tämän turvallisen oppimistilanteen 

paremmin kuin vasta-alkavat opiskelijat.” 

 

5.2.5. Potilassimulaattorikoulutuksen suunnittelu ja toteutus  

Asiantuntijoita pyydettiin nimeämään seikkoja, joita he pitävät tärkeinä kouluttajan, organisaation 

ja opiskelijan tai harjoituksiin tulevan toimijan näkökulmasta, kun järjestetään simulaatiokoulutusta 

(kuvio 6. s.44). 

Opiskelijalta tai harjoituksiin tulevan kohdalla vaatimukset liittyivät lähinnä avoimeen mielenti-

laan ja itseohjautuvuuteen sekä etukäteen valmistautumiseen. Harjoituksiin heittäytyminen ja sitou-

tuminen nähtiin myös hyvänä onnistuneiden harjoituksien mahdollistajana. 

”Avointa mieltä. Etukäteen perehtyy teoriassa opetettavaan oppisisältöön. Laittaa it-

senä likoon. Ajattelee ääneen.” 

”Joskus etukäteen tutustuminen annettuun kirjallisuuteen, oppimishalua ja innostus-

ta.” 
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”Palautteen sietokyky ja itsekritiikki – etenkin niissä tilanteissa, kun potilaan tila 

huononee hoidosta riippumatta tai niistä johtuen.” 

Organisaatio toimii asiantuntijoiden mukaan ennen kaikkea fyysisten puitteiden ja oppimisympä-

ristön mahdollistajana. Organisaatio resursoi koulutukseen rahaa, aikaa sekä ammattitaitoisia kou-

luttajia. Organisaation odotettiin mahdollistavan koulutetun henkilökunnan ja heidän jatkokoulutuk-

sensa, asianmukaiset tilat sekä riittävän tuntiresursoinnin simulaatiokoulutukseen.  

”Kouluttajaresurssit riittävät, aikaa koulutukseen, kouluttajakoulutus, innostava op-

pimisympäristö.” 

”Riittävästi koulutusta ylläpitää sekä kliinistä että pedagogista osaamista (simulaa-

tiokouluttaminen on vaativaa myös kouluttajalle esim.  hoitotyön eri osa-alueiden laa-

jan skaalan hallinta).” 

Eräs asiantuntijoista piti tärkeänä, että koulutusorganisaatiossa pohdittaisiin oppimiskäsityksiä ja 

suhteutettaisiin niitä myös tuntiresursointiin: 

”Organisaation on muutettava ajattelutapaa oppimisesta. Luennoilla voidaan opettaa 

jotain tunnissa 100 ihmiselle. Simulaatiossa tunnissa voidaan opettaa 6 ihmiselle jo-

tain. Eli tunti- ja opettajaresursseja on lisättävä huomattavasti, jos puhumme oikeasta 

ja tehokkaasta simulaatio- opetuksesta.” 

Kouluttajien kannalta huomionarvoisina seikkoina asiantuntijat pitivät kaikkein tärkeimpänä riit-

tävää tuntiresursointia, hyvää etukäteissuunnittelua ja toimivia työtiloja sekä välineitä.  

”Tilojen kunnostaminen, tavaroiden hankkiminen, tapausten suunnittelu, oppimista-

voitteiden asettaminen, omien tietojen ja taitojen tarkistaminen/kertaaminen, logistii-

kan ja ajan suunnittelu.” 

”Resurssit tulee olla riittävät (sekä tekniikka, simulaattorit että tilat yleensä ja tunti-

määrät).” 
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Kuvio 6. Simulaatiokoulutusta järjestettäessä ja suunniteltaessa huomioitavia seikkoja.  

 

5.2.6. Potilassimulaattorilla harjoittelu hoitotyön taitojen oppimisen edistäjänä 

Asiantuntijoiden mukaan potilassimulaattorilla harjoitteleminen edistää oppimista ja ohjaa suo-

tuisaan ammatilliseen kasvuun oppimisen kontekstuaalisuuden kautta, motorisissa taidoissa 

harjaantumisessa, metakognitiivisissa taidoissa harjaantumisessa sekä vuorovaikutustaitojen 

oppimisessa. (Taulukko 6.s.45) 

Pääkategoria oppimisen kontekstuaalisuus muodostui alakategorioista turvallinen oppimisym-

päristö, kokonaishoidon hallinnan mahdollisuus, harjoittelun toistettavuuden mahdollisuus, 

potilasturvallisuuden näkökulma, teorian soveltaminen käytäntöön ja nuken autenttisuus.  

Oppimisen kontekstuaalisuudella tarkoitetaan potilassimulaattorin mahdollistamaa aitoa opiskelu-

ympäristöä.  Opitun soveltaminen käytäntöön on simulaattorin kanssa helpompaa kuin pelkkään 

teoriaan nojautuminen. Simulaattori edistää asiantuntijoiden mukaan hoitotyössä ja terveysalalla 

vaadittavien erilaisten taitojen oppimista, koska ympäristö on autenttinen ja siinä voi turvallisesti 

harjoitella useampienkin toistojen kautta. Opiskeluympäristö takaa oppijalle turvallisuuden, johon 

ei liity riskiä potilaan vahingoittamisesta. Kokonaishoidollisen hallinnan harjoittelu mahdollistuu, 

koska hoitamisen elementtejä on mahdollista ottaa mukaan monipuolisesti. 
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TAULUKKO 6. Potilassimulaattorilla harjoitteleminen hoitotyön taitojen oppimisen edistäjänä. 

PÄÄKATEGORIA Alakategoria  Ryhmitelty ilmaus 

Oppimisen kontekstuaalisuus 

 

Turvallinen oppimisympäristö Virheiden teko sallittua 

Kokonaishoidon hallinnan 

mahdollisuus 

Auttaa hahmottamaan isoja kokonai-

suuksia 

Harjoittelun toistettavuus Kertaus ja toisto 

Potilasturvallisuuden 

näkökulma 

Potilaalle ei vaaraa 

Teorian soveltaminen 

käytäntöön 

Kirjatieto konkretisoituu 

Nuken autenttisuus Nukke mallintaa hyvin ihmiskehoa 

Motorisissa taidoissa harjaan-

tuminen HPS-simulaatio-

opiskelussa 

Kliiniset taidot Käden taitojen harjoittelu 

Tekemällä oppiminen 

Lääkehoidon opiskelu  kokonaisuutena 

Metakognitiivisissa taidoissa 

harjaantuminen HPS- simu-

laatio-opiskelussa 

Päätöksentekotaidot Kokonaisuudet auttavat ratkaisemaan 

ongelmia 

Itsevarmuuden kasvaminen Varmuus omasta toiminnasta 

Oppimisen siirtovaikutus Toiminnan siirtäminen harjoittelusta 

todellisuuteen   

Vuorovaikutustaidoissa har-

jaantuminen simulaatio-

opiskelussa 

Yhteistoiminnallisuus Tiimityö 

CRM  (=CrewResourceManagement) 

Potilaan kohtaaminen 

Moniammatillinen työskentely 

Johtaminen 

Potilasturvallisuuden näkökulma konkretisoituu oppijoille paremmin aidossa hoitoympäristössä. 

Oppijan on myös helpompi soveltaa teoriatietoa käytäntöön, kun hän pääsee harjoitukseen mukaan 

ja ymmärtää käytännön sekä teorian välisen suhteen selkeämmin. 

”Får öva på ett realistiskt sätt innan de gör det på riktigt.” 

”Studerande får omvandla teori till praktik på en docka. ” 
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”Nukke mallintaa hyvin ihmisen kehon elintoimintoja.” 

”HPS-nukke panee opiskelijan 1. ratkaisemaan ongelmia, 2. miettimään todellisia ti-

lanteita ja eläytymään potilaan emotionaalisiin tunteisiin.”  

Hoitotyön keskeiset motoriset taidot liittyvät välillisesti kliiniseen osaamiseen, kuten potilaan 

hoitamiseen, hoitotoimenpiteisiin ja niissä tarvittavien hoitovälineiden ja -laitteiden turvalliseen 

käyttöön. Kliinisillä taidoilla viitataan tässä tutkimuksessa esimerkiksi peruselintoimintojen ylläpi-

tämiseen, potilaan tutkimiseen ja arviointiin, aseptiseen työskentelyyn, lääke- ja nestehoidon toteut-

tamiseen sekä kokonaishoidon tarpeen arviointiin, joita asiantuntijat arvioivat simulaatiokoulutuk-

sen kehittävän.  

Asiantuntijat arvioivat simulaatioissa oppimista mm. seuraavasti:  

”Oppii lääkehoitoa kokonaisuutena.” 

”(Edistää) oman käden taidon harjoittelussa” 

 ”Tekemällä oppii.”   

”(Edistää) ensiarvion tekemistä potilaasta.” 

”Oikeiden työskentelytapojen omaksuminen, rohkeus käyttää hoito- ja tutkimusväli-

neitä.” 

”Opettaa hoidon priorisointia.” 

Metakognitiiviset taidot ovat tärkeitä hoitamisen taitojen oppimisessa. Metakognitio tarkoittaa 

sitä, että oppija pohtii oma oppimistaan. Oppija tietää, miten esimerkiksi oma ongelmanratkaisu, 

havaitseminen ja ajattelu toimivat, ja kehittää sen myötä omaa oppimistyyliään (reflektio). HPS-

simulaatioihin liittyvä jälkipuinti mahdollistaa osittain juuri metakognitiivisen opitun siirtovaiku-

tuksen. Tämä tarkoittaa yleistyneitä tieto- ja toimintamalleja, joita voidaan uusissa tilanteissa hyö-

dyntää. HPS-nukke edistää tällöin oppimista, koska sen kanssa on mahdollista harjoitella päätök-

sentekotaitoja ja oppijan itsevarmuus kasvaa erilaisissa tilanteissa. Oppijan itsevarmuus kasvaa 

myös, kun hän voi harjoitella ennen oikeita tilanteita. 

Metakognitiivisissa taidoissa harjaantuminen HPS-simulaatio-opiskelussa edistää asiantuntijoiden 

mukaan oppimisen siirtovaikutusta: 
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”Opitun substanssin muistaminen käytännön potilastapauksen avulla edistää oppimis-

ta ja auttaa käytäntöön soveltamista.” 

Opiskelijan päätöksentekotaidot kehittyvät myös simulaatioissa harjoitellen. Opiskelijan luotta-

mus omiin taitoihin kasvaa HPS-nukella harjoiteltaessa ja samalla itsevarmuus kohenee: 

”Edistää päätöksentekoa.” 

”Muuttuvat tilanteet edistävät ongelmanratkaisua. Opiskelija saa palautetta toiminnastaan ja 

voi harjoitella tilannetta uudestaan.” 

HPS-nukke ja simulaatioharjoitukset edistävät vuorovaikutusosaamisessa kehittymistä ja 

oppimista, sillä harjoitukset mahdollistavat sekä potilaan, omaisen että työtovereiden kokonaisval-

taisen kohtaamisen. Tavoitteena on, että tiedon prosessointi tapahtuu harjoituksissa yhteisesti, jol-

loin harjoituksissa mukana olevien tiedot ja taidot integroituvat yhteen parhaimmillaan myös asia-

kaslähtöisesti ja ennen kaikkea potilasturvallisuuden näkökulmasta. Reflektiotaito on tärkeää hoito-

alan ammateissa. Simulaatiokoulutuksella on mahdollista harjaannuttaa taitoa esimerkiksi jälkipuin-

titilaisuuksissa yhteistoiminnallisesti. Vuorovaikutustaidoissa osaaminen arvioitiin oppimista edis-

tävistä tekijöistä ja niihin liittyvistä osa-alueista kaikkein useimmin. Simulaattoriopetuksen merki-

tys korostuukin erityisesti juuri näissä taidoissa ja niiden opiskelussa. 

Asiantuntijat arvioivat simulaatioharjoitusten edistävän vuorovaikutustaidoissa harjaantumista eri 

ulottuvuuksien kautta. Näitä nimettiin tiimityöhön, CRM:ään, potilaan kohtaamiseen, moni-

ammatilliseen työskentelyyn ja johtamiseen liittyen:  

”Studerande får en chans att se hur de själva och andra reagerar i olika  situationer. Stude-

rande får öva teamwork samt kommunikation på ett bra sätt.”     

“Ryhmätyö onnistuu aidon tuntuisesti.”   

”Harjoittelu opiskelijaryhmässä, moniammatillisessa ryhmässä edistää vuorovaikutustaidois-

sa oppimista.” 

”Tiimityö (CRM ja kaikki sen elementit).” 

”Ryhmän johtamisen harjoittelussa se on ehdottoman hyvä opetuskeino.”  
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5.2.7. Oppimista vaikeuttavia tekijöitä  

Asiantuntijaraati koki terveysalalla opettamisen mielenkiintoisena prosessina, kun siihen on lisätty 

simulaatio-opettaminen ja HPS-nukke mukaan. Uutena menetelmänä tähän liittyy kuitenkin aina 

haasteita, jotka voivat estää ja haitata oppimista.  Asiantuntijaraadin vastauksista ilmeni monia op-

pimista estäviä tekijöitä, joita simulaatiokoulutuksen asiantuntijaraadin mukaan nimettiin neljässä 

pääkategoriassa. (Taulukko 7.s.49). Sisällön analyysin pelkistetyistä ilmauksista löytyi yhteensä 41 

mainintaa oppimista estävistä tekijöistä. Oppimista vaikeuttavat tekijät liitettiin 1) nukkeen ja oppi-

misympäristöön 2) organisaatioon  3) kouluttajiin ja opetukseen 4) oppijoihin liittyen. 

Nukkeen ja oppimisympäristöön liittyvissä oppimista rajoittavissa tekijöissä mainittiin nuken 

käyttöön liittyviä rajoitteita, kuten teknisten ongelmien ilmaantuminen ja nukesta puuttuva autentti-

suus. Kaikki opiskelijat eivät osanneet joidenkin vastaajien mukaan asennoitua nukkeen oikeana 

potilaana ja harjoitukseen eläytyminen on ollut tästä johtuen hankalaa. Tekniset ongelmat voivat 

myös joskus haitata simulaattorilla opettamista ja vaikuttavat välillisesti myös oppimiseen. 

”Nukke ei ole ihminen, välillä on parempi simuloida käyttäen oikeaa ihmistä ja moni-

toria.” 

”Pelätään väärin tekemistä.” 

Organisaation roolia pidettiin tärkeänä avoimissa vastauksissa. Oppimista estäväksi tekijäksi orga-

nisaatio saattoi muuttua siten, ettei simulaatioharjoittelulle ja sen suunnittelulle ollut mahdollistettu 

ja resursoitu riittävästi aikaa ja tilaa sekä sopivan kokoisia ryhmiä. Organisaatioon liittyvistä oppi-

mista estävistä tekijöistä oli mainittu tila-, aika-, henkilöstö- sekä taloudelliseen resursointiin liitty-

viä tekijöitä ja ryhmän koon suunnitteluun liittyviä tekijöitä. Kahden opettajan mukanaolosta tuli 

myös muutamia kommentteja.  

”Simulaatioharjoituksen suunnitteluun varatun ajan niukkuus.”  

”Liian suuret ryhmät. Vaatii pieniä ryhmiä, jotta kaikki pääsevät tekemään.”  

”Vaatii resursseja, jotta palautteen antaminen onnistuu ajallisesti.” 

”Full Scale -simulaatiossa jotkut opiskelijat jännittävät, jos ryhmäkoot ovat isoja. 

Ryhmäkokoihin on kiinnitettävä huomiota tulevaisuuden opetusresursseja mietittäes-

sä.” 
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TAULUKKO 7. Oppimista vaikeuttavia tekijöitä. 

PÄÄKATEGORIA Alakategoria  Ryhmitelty ilmaus 

Nukkeen ja oppimisym-

päristöön liittyvät tekijät 

PÄÄKATEGORIA 

Autenttisuuden puute Nukke ei ole oikea ihminen 

Tekniset ongelmat Nukke ei toimi 

 

Organisaatioon liittyvät 

tekijät 

Aikaresursointi Ei riittävästi mitoitettu aikaa opetussunnitelmassa 

Ryhmäkoko Liian suuret ryhmät 

Tilaresursointi Tila ei ole toimiva, se on esim. liian pieni 

Henkilöstöresursointi Vaatisi kaksi opettajaa mukaan 

Taloudellinen resursointi Koulutuksen toteuttaminen vaatii rahaa 

Kouluttajiin ja opetuk-

seen liittyvät tekijät Koulutuksen toteuttaminen 

Opetuksen suunnittelun puute 

Opettaja ei hallitse nuken tekniikkaa/ simulaa-

tiopedagogiikkaa/ kompetenssin vähyys hoitotyös-

tä 
Verkostoitumisen puute Yhteistyön vähäisyys 

Oppijaan liittyvät tekijät Opiskelijan rajoitukset Opiskelija jännittää harjoittelua 

Ryhmän rajoitukset Ryhmädynamiikassa ongelmia 

 

Asiantuntijat liittivät myös kouluttajaan/opettamiseen liittyviä oppimista estäviä tekijöitä. Näitä 

olivat esimerkiksi yhteistyön vähyys muiden kouluttajien kanssa. Tarvittavan kompetenssin puut-

tumista joko hoitotyöstä tai simulaatiopedagogiikasta pidettiin myös erittäin merkittävänä oppimista 

haittaavana tekijänä. Painokkaimmin asiantuntijat nimesivät huonon suunnittelun ja huonosti laadit-

tujen tavoitteiden merkityksen oppimista estäviin tekijöihin. 

”Jos koulutus on huonosti suunniteltu tai toteutettu.” 

”Erittäin sensitiivinen opetustilanne, taitamattomalla koulutuksella tuhotaan pahim-

massa tapauksessa oppijan itsetunto ja annetaan täysin vääriä toimintamalleja. Tä-

män lisäksi oppija ei halua enää osallistua opetukseen.” 

”Jos ohjaajaa ei ole koulutettu, voi tuho olla opiskelijoille varsin täydellistä.”  

”Osaamisvajetta on, ei niinkään nuken käytössä vaan yleensäkin simulaatiopedago-

giikassa. Nukkehan on ainoastaan yksi simulaatiopedagogiikkaa mahdollistava ele-

mentti.” 
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Oppijaan liittyviin oppimista estäviin tekijöihin asiantuntijat kertoivat maininnoissa kuuluvan 

jännittämisen, väärin tekemisen pelkäämisen ja rajoituksien mennä harjoitukseen mukaan. Ongel-

mat ryhmädynamiikassa saattavat vaikeuttaa myös luottamuksellisen ilmapiirin syntyä harjoituk-

seen, millä voi olla vaikutusta oppimiseen. 

”Opetuksen kohderyhmät jännittävät harjoituksia.”  

”Väärin tekemistä pelätään, eivätkä kaikki oppijat koe simulaatioympäristöä turvalli-

sena.” 

 

5.3. Tulevaisuuden skenaariot  

Asiantuntijoita pyydettiin Delfoin ensimmäisellä kierroksella kuvailemaan, kuinka he käyttävät 

simulaatiomenetelmää opetuksessaan vuonna 2014. Tulevaisuuden skenaarioita ja kehittämisnäky-

miä rakentui neljässä pääkategoriassa (taulukko 8. s.51): Yhteistyö ja verkostoituminen, simulaa-

tiokoulutuksen kehittäminen, kehittyneiden potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskusten sekä 

simulaatiokoulutuksen käyttö argumentaatiossa. 
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TAULUKKO 8. Tulevaisuuden skenaarioita ja kehittämisnäkymiä 

PÄÄKATEGORIA Alakategoria  Ryhmitelty ilmaus 

Yhteistyö ja verkos-

toituminen 

Simulaatiokeskuksien kansalli-

nen ja kansainvälinen yhteistyö 

Yhteistyö eri organisaatioiden välillä on ke-

hittynyt 

Moniammatilliset harjoittelu-

ryhmät 

Lääketieteen ja hoitoalan opiskelijat harjoit-

televat monissa ammatillisissa ryhmissä 

Työelämän kontaktit ja yhteistyö Kliinisten harjoitteluiden ohjaajat mukana 

simulaatioharjoittelussa 

Simulaatiokoulutuk-

sen kehittäminen 

Pätevät kouluttajat Kouluttajilla järjestelmällinen koulutus 

Opetussuunnitelmien tukemaa Opetussuunnitelmat tukevat simulaatio-

opettamista enemmän 

Simulaattoreiden monipuoliset 

käyttömahdollisuudet 

Erilaisten hoitoketjujen osat voi simuloida 

Opetusmenetelmänä laajentunut 

Luentomainen opetus on vähentynyt 

Videoanalysointi-menetelmä on kehittynyt 

Kehittyneet potilas-

simulaattorit ja si-

mulaatiokeskukset 

Autenttisemmat ja help-

pokäyttöisemmät simulaattorit 

Simulaattorit puhuvat ja liikkuvat 

Autenttiset simulaatiotilat Simulaattoreissa mukana esim. hajut ja läm-

pö 

Laajentuneet käyttömahdolli-

suudet 

Simulaattoreiden helppo liikuteltavuus 

Telehoitolääketieteen elementtejä mukana 

Argumentaatio si-

mulaatiokoulutuk-

sen käytölle 

Potilasturvallisuus Ymmärrys simulaatio-opetuksen merkitykses-

tä potilasturvallisuuden kannalta lisääntynyt 

Täydennyskoulutuskäyttö Sairaalat käyttävät simulaatioita täydennys-

koulutukseen oppilaitosten kanssa 

Oppimisympäristön mahdolli-

suudet 

Oppimisympäristö on turvallinen ja haasteel-

linen 
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Yhteistyö- ja verkostoitumiskategoriassa asiantuntijat kuvasivat monipuolisen yhteistyön tärkeyt-

tä ja sen merkitystä tulevaisuudessa. Verkostoitumalla simulaatio-opetusmenetelmää on mahdollista 

kehittää, se voi edistää kustannustehokkuutta ja sillä voidaan välttää päällekkäisen työn tekemistä. 

Moni ammatillisella yhteisharjoittelulla on mahdollisuus löytää yhteisen osaamisen alueet ja tunnis-

taa samalla omat erityistiedot. Moni ammatillisessa harjoittelussa on mahdollista harjoittaa myös 

vuorovaikutustaitoja. Asiantuntijat painottivat sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä. 

Simulaatiokoulutuksen kehittäminen -kategoriassa moni vastaajista painotti kouluttajien koulut-

tamista. Kouluttajien koulutuksessa olisi tärkeää määrittää taidot ja tiedot, joita kouluttajilla on ol-

tava uudenlaisessa oppimisympäristössä. Pedagogista osaamista pidettiin tärkeänä uuden teknologi-

sen sovelluksen kehittämistyönkin kannalta. Opetussuunnitelmat ohjaavat ja kehittävät koulujen 

käytännön opetustoimintoja ja niissä myös esitetään, miten opetusta ja opiskelijaa arvioidaan. Asi-

antuntijat toivat esille opetussuunnitelmien roolin tulevaisuudessa tärkeänä mahdollistajana simu-

laatio-opetuksen kehittymistä ajatellen. Niitä tulisi yhdenmukaistaa ja pohtia simulaatiomenetelmän 

hyödyntämistä opinnoissa opintojen alkuvaiheesta saakka.  Luentomaista opetusta haluttiin karsia ja 

siirtyä enemmän ongelmalähtöiseen oppimiseen simulaatiomenetelmän tukemana.  

Simulaatiokoulutuksen kehittämisessä mainittiin esimerkki eri hoitoketjujen osien simuloinnista. 

Ajatuksena oli eri terveydenhuollon hoitotoimien osien simulointi: esimerkiksi se, kuinka hoitotoi-

met etenevät potilaan kodista hoitolaitokseen ja se, kuinka hoito kulkee laitoksen sisällä ja eri lai-

toksien välillä sekä hoitolaitoksesta kotiin. Hoitoketjutyöskentelyllä simulaatioissa voitaisiin tuoda 

terveydenhuollon eri tasojen asiantuntijat yhteen ja edistää yhteistyötä esimerkiksi perusterveyden-

huollon ja erikoissairaanhoidon välillä. 

Kehittyneet potilassimulaattorit ja simulaatiokeskukset -kategoriassa asiantuntijat kuvasivat 

potilassimulaattorin ominaisuuksia ja simulaatiokoulutuksen fyysistä toimintaympäristöä. Simulaa-

tioympäristön autenttisuudella nähtiin olevan vaikutusta oppimiseen. Simulaatiotilojen muuntautu-

vuus on tärkeää, ympäristö vaihtelee potilaan kodista sairaalamiljööksi. Kategoriassa kuvattiin poti-

lasrobotteja, jotka olisivat helppokäyttöisiä ja helposti liikuteltavia paikasta toiseen. Telehoitolääke-

tieteen elementtejä esitettiin integroitavan mukaan harjoituksiin ja simulaattoreihin. Tämä tarkoit-

taisi esimerkiksi sitä, että potilaan (= nuken) sairautta koskevaa tietoa siirrettäisiin simulaatioharjoi-

tuksissa yhteistyössä toimivan erikoislääkärin nähtäväksi konsultaatioon ja tieto voisi siirtyä suo-

raan lääkärin tietokoneelle. 

Argumentaatio simulaatiokoulutuksen käytölle -kategorian tuloksissa ilmeni tärkeimpänä asia-

na asiantuntijoiden painottama simulaatio-opetuksen ja potilasturvallisuuden merkityksen yhteys. 
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Simulaatioharjoituksissa on mahdollista harjoitella harvoin vastaantulevia tilanteita ja toisaalta taas 

oppia rutinoidusti hoitamaan tavallisimpia tilanteita monipuolisesti. Oppimisympäristö mahdollistaa 

sen, ettei potilasta vahingoiteta. Toisaalta simulaatio-oppimisympäristö voidaan kokea jännittävänä 

paikkana, koska siinä ollaan tarkkailtavana. 

Simulaattorilla tapahtuvan täydennyskoulutuksen sairaaloissa toivottiin kasvavan. Simulaatiohar-

joittelulla on mahdollista esimerkiksi käydä läpi hoitotapahtumia erilaisissa tiimeissä ja kokoonpa-

noissa, perehdyttää uusia työntekijöitä ja testata osaamista.  

 

5.4. Ensimmäisen kierroksen tulosten yhteenveto 

Simulaatiokouluttaja työskentelee vaativassa toimintaympäristössä, jossa hänen roolinsa jäsentyy 

simulaatiokoulutuksen kehittäjänä, hoitamisen substanssiosaajana ja oppimisen fasilitaattorina.  

Asiantuntijat painottivat pedagogisen osaamisen merkityksellisyyttä substanssi-osaamisen ohessa.  

Vaikka simulaatiokouluttaja olisi hyvä kliinikko, ilman ymmärrystä ihmisen oppimisesta ja simu-

laatiopedagogiikasta ei kliinisestä osaamisesta ole juurikaan hyötyä. Hoitamisen substanssiosaami-

nen on simulaatiokouluttajan perustaito, jonka asiantuntijat olivat ammentaneet hoitotyöstä tai lää-

ketieteestä. Asiantuntijoilla on työelämän tuntemusta ja jatkuva tutkiva työote, mikä vaikuttaa hei-

dän rooliinsa myös simulaatiokoulutuksen kehittäjänä. Asiantuntijat esittävät opetusmenetelmän 

suhteen toiveensa kattavaan verkostoitumiseen. Verkostoimisen muodot tai yhteistyön aihepiiri ei-

vät ilmenneet asiantuntijoiden vastauksissa. 

 Simulaatiokoulutuksen asiantuntija mahdollistaa oppimista tukemalla opiskelijaa, opettamalla ja 

ohjaamalla sekä ymmärtämällä erilaisia oppimisstrategioita. Hänellä on oltava hyvät vuorovaikutus-

taidot ja kyky kuunnella ja tulkita oppijoita. Hän myös vaikuttaa oppimisympäristöön ja materiaa-

liin. Opetettavan kokonaisuuden hahmottaminen onkin tärkeä ominaisuus onnistuneessa simulaa-

tioharjoituksessa. Kouluttajien kannalta riittävä suunnittelutyö, toimivat tilat ja välineet ovat tärkeitä 

huomioitavia seikkoja opetusta järjestettäessä. Opiskelijan itseohjautuvuus, valmistautuminen ja 

sitoutuminen harjoitukseen tukevat onnistunutta harjoitusta. Organisaatioiden tulisi mahdollistaa 

kouluttajien osaamisen taso, resursoida riittävästi aikaa opetukselle sekä luoda optimaaliset fyysiset 

puitteet. HPS- nukke edistää hoitotyön taitojen oppimista moniulotteisesti kontekstuaalisuuden 

kautta. Se edistää oppimista myös motoristen ja metakognitiivisten taitojen sekä vuorovaikutustaito-

jen harjaantumisen kautta.  
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Oppijan kliinisten taitojen harjaantumisen myötä hänen päätöksentekotaitonsa ja itsevarmuutensa 

kasvavat yhteistoiminnallisesti oppien integroidussa simulaatio-opetuksessa. Opiskelija pääsee tu-

tustumaan hoitotyöntekijän rooliin myös luontevasti. Oppimista vaikeuttavista tekijöistä asiantunti-

jat nimesivät opiskelijan rajoitukset kuten esimerkiksi opiskelijan jännittäminen. Nukkeen ja oppi-

misympäristöön liittyi teknisiä tai fyysisiä ongelmia. Organisaatioon ja kouluttajiin liittyen esitettiin 

oppimista vaikeuttavien tekijöiden koulutuksen toteuttamiseen liittyviä tekijöitä, joista painavimpa-

na ilmenivät opetuksen suunnitelmallisuuden puuttuminen ja yhteistyön vähäisyys. Tulevaisuuden 

tärkeimpinä kehittämisnäkyminä asiantuntijat esittivät yhteistyön ja verkostoitumisen kehittämisen, 

koulutuksen kehittämisen, skenaariot kehittyneemmistä potilassimulaattoreista ja simulaatiokeskuk-

sista sekä argumentaation tärkeyden potilassimulaattorin lisääntyvälle käytölle jatkossa.  

 

5.5. Delfoi-tutkimuksen toisen kierroksen tulokset 

Asiantuntijoiden kuvaamista tulevaisuuden skenaarioista (taulukko 8.s.51) pyydettiin toisella kier-

roksella arvioimaan kaikkia kategorioita todennäköisyyden ja toivottavuuden näkökulmista Likertin 

asteikolla 1–5. Vastausten yksimielisyys arvioitiin Dajanin ym. (1979) Delfoi-tutkimuksen lopetta-

miskriteerien avulla.  

Seuraavaksi tarkastellaan toisen kierroksen tuloksia teemoittain.  

 

5.5.1. Yhteistyö ja verkostoituminen 

Ensimmäisessä kategoriassa esitettiin väittämiä yhteistyöhön ja verkostoitumiseen liittyen (liite 

5.) Enemmistö vastaajista piti simulaatiokeskusten yhteistyötä erittäin toivottavana suuntauksena, 

mutta ei todennäköisenä. Tahtotila yhteistyölle oli ilmeinen ja siinä saavutettiinkin täydellinen yk-

simielisyys asiantuntijoiden kesken.  Konsultaatiota kollegoiden ja oppilaitosten kesken pidettiin 

erittäin toivottavana suuntauksena. Useat asiantuntijat mainitsivat yhteistyötä estävänä tekijänä kou-

lujen välisen keskinäisen kilpailun. Kilpailua aiheuttavia tekijöitä asiantuntijat eivät erikseen mai-

ninneet tai eritelleet.  

Vastaajat kommentoivat toisella kyselykierroksella seuraavasti:  

”Vilpittömän yhteistyön todennäköisyys Suomessa on eri asia kuin vilpitön yhteistyö 

kansainvälisesti. Suomessa liika kilpailu aiheuttaa jännitteitä. Kansainvälisesti on 

helpompaa tehdä yhdessä.” 
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”Oppilaitosten yhteistyön lisääminen on hidasta ja vastatuulessa, koska kilpailu on 

kovaa ja raha ratkaisee. Vuosi 2014 on turhan lähellä jo. Toki erittäin toivottavaa 

kaikenlaisen yhteistyön lisääminen on.” 

”Yhteistyötä pitää ilman muuta kehittää, sitä ei ole kaikkien kanssa... Kaikki mukaan 

ja yhteiset tavoitteet ja harjoitukset...” 

Asiantuntijat olivat yhteistyön ja verkostoitumisen osalta myös täydellisen yksimielisiä siitä, että 

oppilaitoksilla tulisi vuonna 2014 olla yhtenäiset käytänteet simulaatioharjoitusten toteutuksia var-

ten ja tehtäväpankkeja, joista on mahdollista saada harjoitusmateriaaleja simulaatioharjoituksiin. 

Moni ammatillisten ryhmien simulaatioharjoittelusta oltiin yksimielisiä.  Kliinisen harjoittelun oh-

jaajien toivottiin myös olevan simulaatioharjoituksissa mukana ohjaamassa harjoituksia. 

”Tehtäväpankit olisivat hyvät, mutta onko copyright-oikeudet erilaisiin tehtäviin ja 

halutaanko kaikkea jakaa?”  

 

5.5.2. Simulaatiokoulutuksen kehittäminen 

Simulaatiokoulutuksen kehittämisen kannalta asiantuntijat olivat täysin yksimielisiä siitä, että 

vuonna 2014 on todennäköistä sekä toivottavaa simulaatio-opettamisen edellyttävän ehdottomasti 

simulaatio-pedagogiikan hallintaa (Liite 5). Osittainen yksimielisyys saavutettiin todennäköisyyden 

suhteen kouluttajien osaamisessa ja koulutuksessa. Osittain yksimielisiä oltiin simulaatiokouluttaji-

en systemaattisen koulutuksen aloittamisen todennäköisyydestä. Muutamat asiantuntijoista mainit-

sivat erikseen, että tällainen koulutus onkin jo aloitettu Suomessa.  Asiantuntijat pitivät osittain to-

dennäköisenä, että vuonna 2014 potilassimulaattoria käytetään yhtälailla ensihoidossa kuin esimer-

kiksi saattohoitopotilaan hoitamisessa. He pitivät osittain todennäköisenä, että simulaatio-opetus 

tuottaa parempia hoitotyön ammattilaisia työelämään kuin perinteinen opetus. Simulaatioissa oppi-

mista pidettiin osittain todennäköisenä tutkimuskohteena ja palautteen annon suhteen asiantuntijat 

arvioivat osittain yksimielisesti, että siihen on kehitetty mittareita ja laadultaan se on muuttunut 

yksilöllisemmäksi.  

Täysin kielteinen yksimielisyys vallitsi kliinisen harjoittelun korvaamisesta simulaatio-opetuksella. 

Tämä ei ollut asiantuntijoiden mielestä relevantti suuntaus. Asiantuntijoista oli myös jokseenkin 

epätodennäköistä, että perinteinen luento ja luokkaopetus korvautuisivat miltei täysin simulaatio-

opettamisella vuonna 2014.  Asiantuntijoiden näkemys perinteisen luento- tai luokkaopetuksen kor-

vautumisesta simulaatio-opettamisella erosi kuitenkin toivottavuuden näkökulmasta ja aiheutti ha-
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jontaa. Vain yksi vastaajista piti tätä trendiä erittäin toivottavana, 25 % melko toivottavana ja 38 % 

ei pitänyt tätä merkityksellisenä suuntana. Kolmekymmentä prosenttia vastaajista piti tätä ei-

toivottavana tai ei lainkaan toivottavana kehityssuuntana.  

”Simulaatio-opetus vaati enemmän resursseja, opettajia ja aikaa kuin tavallinen ope-

tus, koska ryhmät ovat useasti pienempiä. Tästä johtuen mielestäni ei kokonaan voida 

korvata opetusta simulaatiolla.” 

”Pelkään, että simulaatio-opetus kyllä lisääntyy vahvasti, mutta simulaatio-oppiminen 

ei. Tässäkin tutkimuksessa puhutaan vain opetuksesta. Pelkkä oppimisympäristö ja 

HPS- nukke kun eivät takaa oppimista.” 

”Tekniikka kehittyy siihen tahtiin, että em. asioiden kehittyminen on erittäin todennä-

köistä ja jopa toivottavaakin. Samalla kuitenkin lisääntyvät koko ajan opettajien am-

mattitaitovaatimukset.” 

 

5.5.3. Potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskuksien kehittäminen 

Potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskuksien kehittämisen kannalta (Liite 5) asiantuntijat 

olivat osittain yksimielisiä opetuksessa käytettävien kehittyneempien potilassimulaattoreiden ja 

simulaatiokeskuksien välttämättömyyden todennäköisyydestä. Täysin yksimielisiä oltiin saman 

asian toivottavuuden suhteen. Asiantuntijat eivät pitäneet autenttisempia simulaattoreita tai telehoi-

totyön liittämistä mukaan simulaatio-opettamiseen kuitenkaan todennäköisinä oppimistulosten kan-

nalta. Toivottavuuden näkökulmasta sen sijaan oltiin osittain yksimielisiä telehoitotyön elementtien 

liittämisestä mukaan simulaatio-opetukseen.  

”Ei pidä päästä liian todelliseen olotilaan .. .haju ja kylmyys jne. sotkevat ns. perusta-

voitteiden toteutumista.” 

”Varmasti tärkeää kehittää simuloinnin tasoakin, mutta itse oppimisen tapa (pedago-

giikka) on se oleellisin asia – henkilökohtainen asioiden ja merkityksien pohtiminen 

ohjatusti”.  
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5.5.4. Argumentaatio simulaatiokoulutuksen puolesta 

Argumentaatiossa simulaatiokoulutuksen puolesta (Liite 5) asiantuntijat olivat yksimielisiä sekä 

todennäköisyyden että toivottavuuden suhteen siitä, että simulaattoriopetus tulee olemaan alati 

enemmän ammattilaisten täydennyskoulutuksen tukena. Osittain yksimielisiä oltiin todennäköisyy-

den osalta simulaattorikoulutuksen oppimisympäristöjä kehitettäessä ja täysin yksimielisiä toivotta-

vuuden suhteen. Täysin yksimielisiä oltiin toivottavuuden suhteen myös simulaattorin potilasturval-

lisuutta edistävästä vaikutuksesta. Todennäköisyyden suhteen potilasturvallisuustrendin kanssa ei 

kuitenkaan syntynyt yksimielisyyttä.  

 

5.6 Toisen kierroksen tulosten yhteenveto 

Todennäköisyyden suhteen ei syntynyt konsensusta yhdenkään väittämän (n = 6 väittämää) kohdal-

la skenaariokategoriassa Yhteistyö ja verkostoituminen (Liite 5). Toivottavuuden näkökulmasta kui-

tenkin oltiin joko täydellisen yksimielisiä (viisi väittämää) tai osittain yksimielisiä (yksi väittämä) 

kaikissa kuudessa eri väittämässä.  

Simulaatiokoulutuksen kehittäminen -kategoriassa (n = 16 väittämää) syntyi osittainen yksimielisyys 

(yli 75 % vastaajista valitsi vastausvaihtoehdon 4 tai 5) todennäköisyyden suhteen kuuden väittä-

män kohdalla (liite 5). Täydellisen yksimielisiä oltiin simulaatiopedagogiikan hallinnan suhteen.  

Epätodennäköisimpänä  skenaariona pidettiin perinteisen luento- tai luokkaopetuksen korvautumis-

ta kokonaisuudessaan simulaattoriopetuksella (yksimielisyys 12,5 %). Kaikkien erilaisten hoitoket-

jujen osien simulointia ei myöskään pidetty todennäköisenä. Simulaatio-opettajan viiden vuoden 

kliinistä työkokemusta ei pidetty todennäköisenä (yksimielisyys 62 %). Simulaatio-opettamisen 

liittämistä ja hoitotyön opetuksen sekä kliinisten taitojen opiskelun painottumista simulaattori-

opetukseen ei pidetty todennäköisinä skenaarioina (yksimielisyys 68 %). Asiantuntijat olivat kieltei-

sen yksimielisiä siitä, etteivät pitäneet todennäköisenä kliinisen harjoittelun korvautumista koko-

naan simulaatio-opetuksella (yksimielisyys 63 %). Simulaatioharjoitusten taltiointia ei pidetty to-

dennäköisenä parhaan mahdollisen oppimistuloksen saamiseksi (yksimielisyys 38 %). Epätodennä-

köistä oli myös asiantuntijoiden mukaan se, että simulaatioharjoitusten opiskelijaryhmiin olisi 

vuonna 2014 kiinnitetty erityistä huomiota (yksimielisyys 44 %). Kaikkien kliinisen hoitotyön opet-

tajien simulaatio-opettamisen osaamista pidettiin sekä epätodennäköisenä että ei-toivottavana ske-

naariona. Asiantuntijat eivät olleet yksimielisiä toivottavuuden näkökulmasta seuraavissa väittämis-

sä: kaikkien erilaisten hoitoketjujen osien simulointi (yksimielisyys 69 %), perinteisen luento- tai 

luokkaopetuksen korvautuminen (yksimielisyys 31 %), kliinisen harjoittelun korvautuminen (yksi-
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mielisyys 38 %) ja simulaatioharjoitusten taltiointi parhaan mahdollisen oppimistuloksen kannalta 

(yksimielisyys 38 %).  

Kategoriassa Potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskusten kehittäminen skenaarioita esitettiin 

kolme. Simulaattoreiden parantunutta autenttisuutta ja sen aikaansaamia parempia oppimistuloksia 

ei pidetty todennäköisenä (yksimielisyys 63 %) eikä toivottavanakaan (yksimielisyys 63 %) skenaa-

riona. Simulaatio-opetukseen liitettyjä telehoitotyön elementtejä ja niiden vaikutusta oppimistulok-

siin ei myöskään pidetty todennäköisenä (yksimielisyys 63 %). Argumentaatio simulaatiokoulutuk-

sen puolesta -kategoriassa ei pidetty todennäköisenä, että simulaattoriopetus edistäisi potilasturval-

lisuutta opiskelijan harjoitellessa enemmän nuken kuin oikean potilaan kanssa (yksimielisyys 63 

%). Saman väittämän suhteen oltiin kuitenkin toivottavuuden näkökulmasta täydellisen yksimieli-

siä. 

Voidaan todeta, että asiantuntijat näkivät esitetyt tulevaisuuden skenaariot toivottavuuden näkö-

kulmasta pääsääntöisesti erittäin positiivisena. Todennäköisyyden näkökulmasta 28:sta väittä-

mästä kahdeksaatoista (18) pidettiin epätodennäköisenä. Kahdeksan väittämän kohdalla oltiin osit-

tain yksimielisiä ja kahden väittämän kohdalla täydellisen yksimielisiä että suuntaukset ovat toden-

näköisiä. Täydellisen yksimielisiä asiantuntijat olivat siitä, että kouluttajien on vuonna 2014 hallit-

tava simulaatiopedagogiikka. Simulaattorikoulutuksen merkitystä täydennyskoulutuksessa pidettiin 

myös todennäköisenä ja toivottavana.  Toivottavuuden kannalta esitetyissa skenaarioissa asiantunti-

jat olivat täydellisen yksimielisiä kahdentoista (12) väittämän kohdalla ja osittain yksimielisiä 

kymmenessä (10) väittämässä. Yhteensä kuudessa väittämässä ei syntynyt toivottavuuden näkö-

kulmasta yksimielisyyttä. Asiantuntijat eivät pitäneet toivottavana kaikkien kliinisen hoitotyön 

opettajien simulaatio-opettamisen hallintaa, harjoittelun ja luokka-opetuksen korvautumista koko-

naan simulaatioilla, kaikkien hoitoketjujen simulointia tai harjoittelun taltiointia parhaan oppimistu-

loksen aikaansaamiseksi. Toivottavana ei myöskään pidetty autenttisempia simulaattoreita.  

 

6. POHDINTA 

6.1. Tutkimuksen luotettavuus 

6.1.1. Delfoi-menetelmään liittyvät haasteet 

Tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys, luotettavuus ja tulosten uskottavuus edellyttävät, 

että tutkimus tehdään noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä. Delfoi-tekniikkaan voi liittyä haastei-

ta, joita tutkijan on etukäteen tiedostettava. Ennakoitavissa olevia asioita saattaa tässäkin tutkimuk-
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sessa olla esimerkiksi Delfoi-kierrosten määrään, tutkimuksen luotettavuuteen, asiantuntijoiden 

valintaan ja aineistonkeruumenetelmään sekä konsensukseen ja tuloksiin liittyvät kysymykset (Kai-

vo-oja & Kuusi 1997, Metsämuuronen 2006). 

Tieteellinen tiedonhankinta ei voi koskaan olla arvovapaata. Kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin 

liittyy läheisesti se, että jokainen tutkija tekee analyysin aina osittain subjektiivisesti. Tutkijan hen-

kilökohtaiset ominaisuudet ja arvostukset vaikuttavat esimerkiksi aineiston keruuseen, analysointiin 

ja raportointiin. Saatuihin tuloksiin vaikuttavat tutkijan omaksumat käsitykset luotettavasta tiedosta 

ja todellisuudesta (Metsämuuronen 2006). Linturin (2003) mukaan tutkijalla on toisaalta oltava riit-

tävästi perehtyneisyyttä aihepiiristä. Vaikka tutkijan subjektiiviset näkemykset vaikuttavat tutki-

musprosessissa, tutkimuksen pitää silti onnistua heijastamaan tutkittavien maailmaa (Hirsjärvi & 

Hurme 2000). Aineiston keruu ja analyysi pyrittiin esittämään mahdollisimman tarkasti kappaleessa 

4.3. Tuloksissa esitettiin myös lainauksia asiantuntijoiden kommenteista. Tällä pyrittiin lisäämään 

lukijoiden mahdollisuuksia seurata analyysin etenemistä ja tulkinnan muodostumista tutkimuksen 

kuluessa. 

 

6.1.2. Asiantuntijat ja aineistonkeruumenetelmä 

Delfoi-tutkimuksen vastaajajoukon määrää on vaikea ennakoida etukäteen. Lisäksi on vaikea määri-

tellä, mikä on sopiva määrä asiantuntijoita. Kuusi (1993) esimerkiksi asettaa kyseenalaiseksi suuren 

vastaajajoukon hyödyn. Linturi (2003) huomauttaa, että paneelin koossa määrä ei korvaa laatua. 

Tähän tutkimukseen osallistui yhteensä 22 asiantuntijaa. Tutkimuksen ensimmäiselle kierrokselle 

osallistui 15 asiantuntijaa ja toiselle 16 asiantuntijaa. Asiantuntijoiden määrää karsi ensimmäisellä 

kierroksella todennäköisesti aineistonkeruun ajankohta touko–kesäkuussa 2009. Kyse on opettajan 

työhön tyypillisesti liittyvästä kuormittavuushuipusta lukukauden lopussa, kun esimerkiksi opiskeli-

joiden arviointeja kasaantuu paljon samanaikaisesti. Toisella kierroksella kaksi poisjäänyttä asian-

tuntijaa ilmoittautui mukaan kyselyn päätyttyä. Heidän osallistumistaan ei voitu valitettavasti huo-

mioida enää tutkijan aikaresursointiin liittyen. 

Tutkimus rajattiin koskemaan vain oppilaitoksia ja niihin verrattavissa olevia formaalia koulutusta 

tarjoaviin yksiköihin. Simulaatiokoulutuksen toiminta-alue on hyvin hajanainen, jolloin tutkimuk-

sen rajaamisella pyrittiin samalla selkiyttämään tutkimuskohdetta. Toisaalta rajaus saattoi vähentää 

monipuolisempia näkökulmia aiheesta. Delfoi-tutkimuksen suunnittelijan tulisikin pystyä arvioi-

maan asiantuntijaryhmän ominaisuuksia niin, että asiantuntijoilla olisi riittävä osaaminen ja tietä-

mys tutkimuksen onnistumisen kannalta. Tutkijalla tulisi olla myös kyky analysoida vastauksia ja 
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raportoida ne selkeästi. (Linturi 2003.) Jälkimmäisen vaatimuksen suhteen aloitteleva tutkija koki 

taitonsa ajoittain tässä tutkimuksessa puutteellisiksi. Tutkijalla tulisi olla myös runsaasti aikaa ja 

sitoutuneisuutta.  Tutkijan aikapula pitkitti ja hankaloitti tämän tutkimuksen raportin valmistumista, 

mikä toisaalta on myös tutkimuksen luotettavuutta heikentävä seikka. 

Asiantuntijoiden asiantuntemusta arvioitiin yleisesti ensinnäkin kartoittamalla heidän potilassimu-

laattorin käyttökokemustaan. Tyypillisimmin käyttökokemus oli 3–5 vuotta. Asiantuntemusta voi-

tiin myös arvioida vuosittaisen simulaatio-opetustuntien määrällä, mikä raadissa oli keskimäärin 

253 tuntia. Tämä on ammattikorkeakouluopettajan vuosituntimäärästä (1600 h) noin 16 %. Tutki-

mukseen osallistuneista asiantuntijoista puolet työskenteli pääasiallisesti simulaatiokoulutuksessa ja 

33 % pääasiallisesti hoitotyön opettajana. Asiantuntijaraadin vastauksia ei kuitenkaan luokiteltu 

erikseen edellä mainituilla tekijöillä, joten vastausten jakaumien perusteella ei voida tehdä johtopää-

töksiä siitä, miten toisenlainen raati olisi painottanut asioita. Asiantuntijat pureutuivat ajankohtaisiin 

aihepiireihin hyvin ja siinä oli paljon aineksia yleisestikin käydystä keskustelusta simulaatio-

opettamisessa.  

Delfoi-tutkimuksen molempien osien aineistonkeruu tehtiin sähköpostitse. Kyselyn eduksi määritel-

tiin muun muassa se, että se sopii kiireisille ja päivätyössä käyville, koska vastaanottaja voi vastata 

kyselyyn itselleen parhaiten sopivalla ajalla. Lisäksi menetelmän edullisuus ja nopeus esimerkiksi 

postikyselyyn vertailtaessa ovat ylivertaisia. Haittana voi olla alhainen vastausprosentti. Molemmis-

sa kyselyissä vastaajia jouduttiin aktivoimaan muistutuskirjeillä. Ensimmäisellä kierroksella muis-

tutettiin kaksi kertaa, toisen kierroksen kyselyyn vastaamattomia muistutettiin kolme kertaa. Perin-

teisten ja sähköpostikyselyjen välillä ei ole tutkimuksissa todettu olevan vastausten tuloksissa eroja. 

Sähköpostikysely on jopa perinteistä muotoa parempi vastausajan pituudessa ja vastausprosentissa. 

(Griffis, Goldsby & Cooper 2003). Tutkimuksen luotettavuutta olisi voinut lisätä se, että tutkija 

olisi tehnyt ensimmäisen kierroksen kyselyn yksilöllisinä puhelinhaastatteluina. Strukturoituja ky-

symyksiä olisi tällöin ollut mahdollista täsmentää ja varmistaa, että asiantuntija on ymmärtänyt ky-

symyksen oikein. (Whittemore & Grey 2006.) Puhelinhaastattelun etu olisi ollut myös nopeus 

(Kylmä & Juvakka 2007). 

Kyselylomaketutkimusten ongelmana voi olla se, että vastaukset annetaan usein pinnallisesti ja kii-

reessä (Hirsjärvi &Hurme 2000). Tässä tutkimuksessa ensimmäisen Delfoi-kierroksen vastaukset 

olivat laadultaan osittain ylimalkaisia ja perustelevuus puuttui useasta lomakkeesta. Kuitenkin sa-

mat kommentit ja ajattelumallit alkoivat toistua lomakkeissa, mikä vahvistaa saturaatiopisteen saa-

vuttamista. Eskola ja Suoranta (1998) esittävät, että laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston 
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riittävyyden osoittaa saturaatio. Tutkimuksen asiantuntijoiden määrää haluttiin toisella Delfoi-

kierroksella kasvattaa. Tavoitteena oli aineiston rikastuminen ja laajentuminen uusilla näkökulmilla. 

Asiantuntijoiden lisääminen ei oleellisesti tuonut uutta tietoa, mutta uusien vastaajien ansiosta asi-

antuntijoiden määrä saatiin pidettyä toisella kierroksella samana, kuin ensimmäisellä. Tällä oli vai-

kutusta esimerkiksi toisen kierroksen määrällisesti laskettuihin tuloksiin. Tuomen ja Sarajärven 

mukaan (2002) aineiston kyllääntyminen ei kuitenkaan korreloi kvantifioinnin kanssa. Minkäänlais-

ta kyllääntymistä ei voida saavuttaa, ellei ole selvillä, mitä aineistosta ollaan hakemassa. Tässä tut-

kimuksessa oli tarkoituksena kuvata potilassimulaattori-opettamisen kokonaisuutta hoitotyön koulu-

tuksessa asiantuntijoiden erilaisista näkemyksistä. Aineistoa kuvataan lähinnä yhtenäisyyden näkö-

kulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Delfoi-kierroksen asiantuntijoiden määrää haluttiin toisella 

kierroksella kasvattaa, jolloin ajatuksena oli, että aineisto rikastuisi ja laajentuisi uudella näkökul-

malla. Asiantuntijoiden lisääminen ei oleellisesti tuonut uutta tietoa, mutta uusien vastaajien ansios-

ta asiantuntijoiden määrä saatiin pidettyä toisella kierroksella samana kuin ensimmäisellä. Tällä oli 

vaikutusta luonnollisesti toisen kierroksen määrällisesti laskettuihin tuloksiin.  

Toiselle kyselykierrokselle lähetettyä yhteenvetoa kommentoi asiantuntijoista kattavasti vain muu-

tama. Yhtenä tiedonantajiin liittyvänä ongelmana pidetään sitä, että ei ole mahdollista varmistua 

siitä, miten vakavasti vastaajat ovat suhtautuneet tutkimukseen eli ovatko he pyrkineet vastaamaan 

huolellisesti ja rehellisesti (Hirsjärvi ym. 2007). Tässä tutkielmassakaan varmuutta edellä mainit-

tuun asiaan ei ole, vaikka useat vastaajista kiittelivät tutkijaa molemmilla kierroksilla tärkeän tutki-

musaiheen valinnasta ja kommentoivat tutkimuksen hyödyllisyyttä. Muutamat asiantuntijoista an-

toivat palautetta Delfoin ensimmäisen kierroksen avoimia kysymyksiä sisältäneestä lomakkeesta, 

jonka he kokivat työläänä täyttää.  

Avoimilla kysymyksillä haluttiin kerätä tietoa uudesta aihepiiristä, josta ei ole vielä jäsentynyttä, 

aiempaa tutkimustietoa. Yksi kyselylomakkeen laatimisen ongelmista oli se, että arvioitiin vastaaji-

en voivan ymmärtää kysymykset monin eri tavoin. Tästä syystä kysymyksissä pyrittiin välttämään 

moniselitteisiä ja epäselviä ilmauksia. Tutkimusalueen käsitteistön jäsentymättömyys aiheutti tutki-

jassa epäilyksen, liittävätkö vastaajat kysymykset ja vastaukset samaan kontekstiin. Kysymykset 

pyrittiin laatimaan mahdollisimman konkreettisiksi ja tarkoiksi ilman vastaajien ohjaamista johon-

kin suuntaan. Ensimmäisen kierroksen kyselylomakkeen tutkijavaikutusta pyrittiin ehkäisemään 

esitestaamalla lomake. Lomakkeen laadinta edellytti huolellista suunnittelua ja toistuvaa lomakkeen 

arviointia ja muokkausta. Tämä vaati tutkijalta paljon aikaa ja syventymistä. Kyselylomakkeen si-

sällön validiteettia arvioi tutkijan kaksi opettaja-kollegaa, joista toisella oli myös lyhyt kokemus 

simulaatio-opettamisesta. Asianomainen ei osallistunut varsinaiseen tutkimukseen. Kyselylomake 
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esitestattiin kahdella asiantuntijalla. Annetun palautteen perusteella ei ollut tarvetta korjata lomaket-

ta, joskin esitestaukseen osallistuneet pitivät vastaamista työläänä, koska tutkimusalue oli laajuudel-

taan suuri. 

 

6.1.3. Tutkimusaineisto ja tulokset 

Tulevaisuutta ennakoivan tutkimuksen luotettavuuden kriteeriä ei ole Metsämuurosen (2006) mu-

kaan vielä olemassa. Tutkimusaineiston luotettavuutta voidaan kuitenkin tarkastella siitä näkökul-

masta, miten hyvin tutkija on tavoittanut tutkittavan ilmiön ja miten luottamukselliset suhteet hän 

on pystynyt luomaan tiedonantajien kanssa. (Eskola & Suoranta 1998). Delfoi-menetelmän luotet-

tavuus perustuu myös onnistuneeseen tutkimusasetelmaan sekä tutkijan rehellisyyteen ja taitoon. 

Hirsjärven (2007) mukaan kyselytutkimuksiin liittyy heikkouksia. Tavallisimmin aineistoa pidetään 

pinnallisena ja tutkimuksia teoreettisesti vaatimattomina. Tässä tutkielmassa saatu aineisto jäi joil-

takin osin pinnalliseksi, koska osa vastaajista oli jättänyt perustelematta vastauksiaan ensimmäisen 

kierroksen avoimia kysymyksiä sisältävässä kyselyssä. Ensimmäisen kyselykierroksen aihepiiri oli 

laaja, joskin se havainnollisti simulaattoriopetuksen monisäikeisyyden. Tutkija pohti tutkimuksen 

kaikissa vaiheissa loogista ja selkeää rajaamista aiheeseen. Tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva 

potilassimulaattorin käytölle Suomessa ja huomioida tutkimuskysymysten pohjalta myös laajemmat 

yhteydet. Tutkimuksen kontribuutio ilmenee kuitenkin rationaalisessa tutkimusaiheenvalinnassa. 

Tutkimus auttaa myös paremmin ymmärtämään potilassimulaattoriopettamiseen liittyviä ulottu-

vuuksia. 

Delfoi-tekniikkaa on kritisoitu tutkimusten tuloksista, koska sen reliabiliteetti eli toistettavuus on 

epämääräinen (Metsämuuronen 2006). Tämän tutkimusaineiston ansiona voidaan pitää sitä, että sen 

perusteella on voitu tuottaa tietoa potilassimulaattorin käytöstä hoitotyön opetuksessa. Tutkimus 

auttaa myös ymmärtämään paremmin opettajan roolia uudessa opetusmenetelmässä. Aineisto ei 

kata tutkittavan ilmiön laajaa aluetta täysin, mutta siihen on koottu simulaattoriopetuksen keskei-

simmät piirteet.  Tutkimuksen tärkein luotettavuutta lisäävä seikka on ensimmäisen kierroksen si-

sällön analyysin tuloksien toimittaminen tiedonantajille arvioitavaksi. Saadun palautteen perusteella 

asiantuntijat pitivät tuloksia uskottavina. Tutkijan käsitykset ja tulkinta vastasivat näin ollen en-

simmäisellä kierroksella asiantuntijapanelistien käsityksiä.  

Tutkimus oli luonteeltaan painokkaimmin laadullinen ja kuvaileva. Tutkimuksen tarkoituksena oli 

kuvailla simulaattoriopettamisen nykytilaa hoitotyön koulutuksessa sekä sen toimivuutta ja hyötyä, 

eikä yleistettävyyteen pyritty. Tutkimuksessa käytetty mittari laadittiin ensimmäiseltä kierrokselta 
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nousseista tulevaisuusskenaarioista ja kehittämishaasteista. Mittarin pohjautuessa aikaisemman 

kierroksen tuloksiin lisääntyy luotettavuus saada tietoa asetetuista tutkimustehtävistä syvällisem-

min. Tavoitteena oli arvioida asiantuntijoiden yksimielisyyttä esitettyjen väittämien suhteen toden-

näköisyyden ja toivottavuuden näkökulmista. Hyttinen (1999) mainitsee, että vastaaja voi sekoittaa 

herkästi haluttavuuden ja todennäköisyyden. Vastaukset voivat kuvastaa enemmän toiveita kuin 

todennäköisyyttä. Tässäkin tutkimuksessa ilmiö on selkeästi havaittavissa. 

Delfoi-menetelmän on kritisoitu pyrkivän konsensukseen ja saatujen tuloksien olevan liian riippu-

vaisia asiantuntijaryhmän jäsenistä ja tutkijasta. Sitä on kritisoitu myös raskaaksi menetelmäksi. 

(Metsämuuronen 2006). Delfoi-tutkimuksen tavoitteena on aiemmin ollut asiantuntijaryhmän väli-

nen yksimielisyys eli konsensus, mutta nykyisin korostetaan uusien ideoiden ja mahdollisimman 

monen näkökulman löytymistä. Tässä tutkimuksessa oli perusteltua arvioida asiantuntijoiden yksi-

mielisyyttä, sillä se selkiytti ja tarkensi asiantuntijoiden näkökulmia, mitkä ensimmäisellä kysely-

kierroksella olivat verraten yhteneviä. Scheibe ym. (1975) ovat esittäneet, että paneelin yksimieli-

syyttä ei tulisi arvioida vastausten hajonnan perusteella, esimerkiksi sen mukaan, mikä pro-

sentuaalinen osuus vastauksista sijoittuu tietyn etukäteen määrätyn vaihteluvälin sisään. Tässä tut-

kimuksessa käytettiin yksimielisyyden arvioinnissa Dajanin ym. (1979) esittämää yksimielisyys-

luokitusta samaan tapaan kuten esimerkiksi Hyttinen (1999) ja Jauhiainen (2004) käyttivät sitä hoi-

totieteellisissä tutkimuksissaan. 

Tässä tutkimuksessa suomalaisilta hoitotyön simulaatiokoulutuksen asiantuntijoilta kerättiin tietoa 

ensimmäisen kerran simulaatio-opetusmenetelmästä potilassimulaattorilla ja sen nykykäytöstä.  

Tutkimuksen merkittävänä haasteena oli alusta saakka yhtenäisen ja toisaalta myös suomalaisen 

käsitteistön puuttuminen. Suurin osa käytössä olevista termeistä on johdettu suoraan englannin kie-

lestä, eikä suomalaista, virallista vastinetta ole edes löydettävissä. Fasilitaattorille, millä viitataan 

yhteen simulaatiokouluttajan rooleista, ei ole esimerkiksi olemassa täysin oikeaan osuvaa käännös-

tä. Simulaatiokoulutuksessa asiantuntijatkin käyttävät mielellään kyseistä termiä, millä viitataan 

toisaalta myös prosessin ohjaukseen. Fasilitaattorin rooli on hyvin moninainen. Hän johdattelee 

esimerkiksi ryhmätilanteissa (kuten debriefing- istunnossa) kohdentavilla ja syventävillä kysymyk-

sillä, toimii työskentelyn käynnistäjänä, innostajana ja mahdollistajana. Fasilitaattorin tulisi myös 

huomioida erilaisia oppimistyylejä ja kehitystasoja. Lauri ja Elomaa (1999) ovat esittäneet, että tie-

teenalaa kuvaavien keskeisten käsitteiden ymmärtämisessä on esiintynyt ongelmia. Termit voivat 

englanninkielisessä hoitoalan kirjallisuudessa tarkoittaa hyvin moninaisia asioita, kuten esimerkkinä 

sanan 'nursing' tai 'fasilitator' käyttö eri merkityksissään. 
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6.2. Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimukseen liittyvät eettiset kysymykset voidaan jakaa tiedonhankintaa ja tutkittavien suojaa 

koskeviin normeihin ja tutkijan vastuuta tulosten soveltamisesta koskeviin normeihin. Tutkimuk-

seen osallistuminen on oltava vapaaehtoista ja tutkittavien tulee voida keskeyttää tutkimukseen 

osallistuminen milloin tahansa. (Vehviläinen- Julkunen 2006.) Tässä tutkimuksessa simulaatio-

opettamisen asiantuntijat saivat päättää osallistumisestaan ja suostumus tutkimukseen osallistumi-

sesta näkyi vastaamisena ensimmäisen vaiheen kyselyyn. Ensimmäisen vaiheen kyselyssä tutki-

mukseen osallistuville selvitettiin tutkimuksen tarkoitus ja toteuttamistapa sekä eettisiä asioita, ku-

ten anonymiteettisuoja ja aineiston käsittely luottamuksellisesti. Useat asiantuntijat ilmaisivat tut-

kimusaiheen erittäin tärkeäksi ja halusivat osallistua siihen erityisesti juuri siksi. 

Tutkimuksen luonteen vuoksi ei nähty tarpeellisena, että tutkimukseen olisi haettu asiantuntijoiden 

kohdeorganisaatioilta erikseen tutkimusluvat. Tiedonantajat tulivat mukaan itsenäisinä simulaatio-

koulutuksen asiantuntijoina, eivät kohdeorganisaationsa edustajina. Tutkimuksella ei otaksuttu ai-

heutuvan vahinkoa millekään taholle. Tutkija konsultoi tutkimuslupa-asiaan liittyen Delfoi-

tutkimuksen asiantuntijaa, Jari Metsämuurosta keväällä 2009. Hän vahvisti tutkimuksen ohjaajien 

kanssa käytyä keskustelua, jolloin asiantuntijanäkökulman hankkiminen tapahtuu vapaaehtoisuu-

teen perustuen. 

Tutkimusaineistoa on käsitellyt ainoastaan tutkimuksen tekijä. Tutkimusraportissa ei mainita asian-

tuntijoiden kohdeorganisaatioita. Tällä halutaan suojata heitä. Asiantuntijoita ei myöskään koodattu. 

Tällä pyrittiin myös anonymiteetin suojaamiseen. Muutamat asiantuntijoista olivat kirjanneet vasta-

uksensa omalla äidinkielellään ruotsiksi ja vastausten kääntämistä harkittiin tutkittavien suojaami-

sen näkökulmasta. Lopulta päädyttiin kuitenkin jättämään vastaukset ruotsinkielisinä raporttiin, 

jotta niiden autenttisuus ei kärsi.  Delfoi-tutkimuksessa on kyse ns. ”quasi- anonymiteetista”. Tutki-

ja tunnisti asiantuntijaraadin jäsenten henkilöllisyyden kyselylomakkeesta, mutta asiantuntijaraadin 

jäsenillä ei ollut tietoa muista osallistujista. Sähköinen tutkimusaineisto hävitettiin tutkimusraportin 

valmistumisen jälkeen.  

 

6.3. Potilassimulaattorit tulevat  

6.3.1. Potilassimulaattori hoitotyön koulutuksessa v. 2009–2010 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin potilassimulaattorin nykykäyttöä hoitotyön koulutuksessa Suo-

messa sekä luotiin siihen tulevaisuus näkökulmia.  Tuloksista heijastuu samansuuntaisia tuloksia 
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simulaattoriopetuksen käyttötavoista, kuin Nehring ja Lahshley (2004) saivat kansainvälisessä tut-

kimuksessaan. Potilassimulaattoria käytettiin tyypillisimmin osana kliinisiä kursseja ja sitä oli hyö-

dynnetty opetettaessa potilaan arviointia ja akuuttihoitoa. Vastaajat olivat nimenneet etuina muun 

muassa opiskelijoiden mahdollisuuden kehittää kriittistä ajatteluaan ja päätöksentekotaitoaan sekä 

teorian yhdistämisen käytäntöön. Muita etuja olivat turvallisen oppimisympäristön mahdollistumi-

nen opiskelijoille. Negatiivisena pidettiin kallista teknologiaa ja hankintahintaa organisaatioille. 

Opetusmenetelmää käytettiin tavallisimmin hoitotyön kliinisten taitojen opiskelussa. HPS- simu-

laattorin käyttö opetuksen apuvälineenä on tunnustettu toimivaksi, ja suomalaiset asiantuntijat suh-

tautuivat opetusmenetelmään varsin positiivisesti.  

Simulaatio-opetusta kehitettäessä asiantuntijat olivat täysin yksimielisiä siitä, että se tulisi liittää 

opetussuunnitelmiin näkyvämmin. Ristiriitaista oli kuitenkin se, että asiantuntijat eivät pitäneet 

kaikkien kliinisen hoitotyön opettajien simulaatio-osaamista ja hallintaa välttämättömänä. Mikäli 

simulaattoriopetusta haluttaisiin juurruttaa oppilaitoksiin, olisi tärkeää, että opetukseen sitoutuisivat 

ja osallistuisivat kaikki hoitotyön opettajat.  Asiantuntijat eivät pitäneet toivottavana, että perintei-

nen luokka tai luento-opetus voisi korvautua simulaatio-opettamisella. Hodge ym. (2008) suositte-

levat opetussuunnitelmatyössä kiinnitettävän erityisesti huomiota siihen, että simulaattoriopetusta 

sisällytettäisiin kaikkiin osiin opetussuunnitelmissa opintojen alusta aina opiskelijoiden valmistumi-

seen saakka. Opiskelijoille mahdollistuisi tällöin harjaantuminen tasaisesti niin kädentaidoissaan, 

metakognitiivisissa taidoissaan kuin vuorovaikutustaidoissaankin. Eri oppijaksoilla olisikin tarkoi-

tuksenmukaista, että mahdollisimman moni hoitotyön tai terveysalan opettajista hallitsee opettami-

sen potilassimulaattorilla ja yhdistäisi menetelmän opetukseensa. 

Suomessa tietoisuus HPS- simulaattorin kaikista käyttömahdollisuuksista on vielä rajallista tutki-

mustuloksista päätellen. Yksikään asiantuntijoista ei maininnut käyttäneensä HPS- simulaattoria 

psykiatrisessa hoitotyön opetuksessa. Sleeper ja Thompson (2008) esittelivät mallin, kuinka HPS- 

nukkea voidaan hyödyntää vuorovaikutustaitoja harjoiteltaessa suisidaalisen potilaan kanssa. Perin-

teisesti näitä taitoja on voitu harjoitella esimerkiksi näyttelijöiden kanssa, mutta Sleeper ja Thomp-

son halusivat osoittaa HPS- simulaattorin monipuolista käyttöä. Heidän mukaansa terapeuttiset vuo-

rovaikutustaidot voidaan integroida samalla somaattisen potilaan hoitamisen taitoihin. Tutkimustu-

loksissa ei ilmennyt minkälaisia tuntisuunnitelmia, etukäteisvalmisteluita tai oppimisen tavoitteita 

asiantuntijat olivat laatineet opetuksensa rungoksi. Tuloksista ei myöskään ilmennyt, minkälaisia 

mittareita he olivat käyttäneet kliinisiä taitoja arvioidessaan. Radhakrishnan ym. (2007) olivat esi-

merkiksi käyttäneet CSET-mittaria (Clinical Evaluation Tool) ja Alinier ym. (2006) olivat hyödyn-

täneet OSCE-mittaria (Objective Structured Clinical Examination). 
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Asiantuntijoiden arviointi HPS- nukesta hoitotyön taitojen oppimisen edistäjänä vastasi aikaisem-

paa tutkimustietoa. (Schoening ym. 2006, Radhakrishnan ym. 2007, Johnsson ym. 2008, Mikkels-

sen ym. 2008). Tässä tutkimuksessa kartoitettiin asiantuntijoiden näkemyksiä ja kokemuksia. Asi-

antuntijoiden antamat vastaukset olivat hyvin samantyylisiä. Tutkija jäikin pohtimaan, ohjasiko 

nykyinen tutkimustieto asiantuntijoiden ajattelua. Suurimman osan (47 %) vastaajista kokemus po-

tilassimulaattorin käytöstä oli 3–5 vuotta. Aineistosta oli hyvin vaikea päätellä, vastasivatko kaikki 

asiantuntijat täysin omaan kokemukseensa vai aikaisempaan tutkimustietoon nojaten.  

Potilasturvallisuusnäkökulma ei ilmennyt asiantuntijoiden vastauksissa. Asiantuntijat eivät pitäneet 

todennäköisenä, että potilassimulaattori lisäisi potilasturvallisuutta, kun opiskelijat harjoittelevat 

nukella enemmän kuin oikeiden ihmisten kanssa. Toivottavuuden näkökulmasta kuitenkin saavutet-

tiin yksimielisyys. Johtopäätöksenä voitaneenkin esittää, etteivät asiantuntijat nosta tässä tutkimuk-

sessa potilasturvallisuusnäkökulmaa keskiöön, vaikka potilassimulaattoriopetusta nimenomaan 

markkinoidaan siten. Potilasturvallisuuskysymys asettaa kuitenkin näkökulmia eettisiin kysymyk-

siin. Itsemääräämisoikeuteen perustuen potilaalla ei ole velvollisuutta osallistua terveydenhuolto-

henkilöstön koulutukseen opetuksen kohteena. Opetuspotilaana oleminen edellyttää potilaan suos-

tumusta (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 1992). Terveydenhuoltoon kohdistuvassa laillisuus-

valvonnassa on esillä vuosittain satoja kanteluita potilaan oikeuksiin liittyen. Vuonna 2000 on 

eräässä kanteluun annetussa päätöksessä tähdennetty, että opetuksen kohteena oleminen edellyttää 

potilaan suostumusta. Voidakseen antaa pätevän suostumuksensa potilaalle tulee ennen hoitotoi-

menpidettä tehdä selkoa opetustilanteessa suoritettavan toimenpiteen merkityksestä ja vaikutuksista 

sekä hoitoon liittyvästä opetuksen osuudesta ja tapahtumien kulusta opetuksen aikana. Ennen ope-

tustilannetta tulee varmistua potilaan suostumuksesta ja siitä, että hän on todella ymmärtänyt selos-

tuksen perusteella opetustilanteen tapahtumat. Ei ole riittävää, että opetuksesta vastuussa oleva hen-

kilö ja oppilas yksinomaan esittäytyvät potilaalle. Apulaisoikeusasiamies Paunion mukaan etukä-

teen kirjallisena pyydetty suostumus opetuspotilaaksi ryhtymiseksi ei ole riittävä, sillä potilaan on 

saatava tietoa esimerkiksi opetustilanteessa suoritettavien toimenpiteisiin liittyvistä riskitekijöistä ja 

mahdollisista komplikaatioista (Eduskunta 1999). Edellä mainittuun esimerkkiin viitaten potilassi-

mulaattorin monipuoliselle käytölle hoitotyön opetuksessa ja opetusmenetelmän vakiinnuttamiseen 

on olemassa erittäin hyvä perustelu.  

Tutkimustuloksissa keskeisimmät ja korostuneimmat teemat, joita asiantuntijat painottivat, liittyivät 

kahteen aiheeseen: potilassimulaattorikoulutuksen yhteistyöhön ja verkostoitumiseen oppilaitosten 

välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti, ja kouluttajien osaamiseen. Näitä pohdittiin sekä ny-

kyisessä käytössä, mutta perään kuulutettiin jatkossakin. Tutkimusaineistosta ei ilmennyt, minkä-
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laista yhteistyön sisällön tulisi olla asiantuntijoiden mukaan olla. Asiantuntijat eivät myöskään esit-

täneet toivomuksia, mitä se konkreettisimmillaan olisi. Tutkija osallistui syyskuussa 2010 Birming-

hamissa järjestettyyn kansainväliseen hoitotyön opettajien simulaatio-opettamisen symposiumiin. 

Symposiumissa käsiteltiin hoitotyön opettamisen ja potilassimulaattorikoulutuksen integroimista 

sekä opettajien kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Yhteistyön muodoiksi määriteltiin 

symposiumissa muun muassa opettajavaihto, vuosittaiset yhteistyötapaamiset, erilaiset jaetut pro-

jektit sekä videokokoukset. Kyseisiä yhteistyömuotoja olisi rakentavaa kehittää myös suomalaisten 

simulaattorikouluttajien kesken. 

Simulaatiokouluttajat painottivat luottamuksellisen ilmapiirin syntymistä simulaatioiden harjoitusti-

lanteeseen, mutta tutkimustulosten perusteella sitä ei kuitenkaan koeta vielä riittävästi yhteistyössä 

muihin toimijoihin nähden. Kouluttajat olivat maininneet koulujen välisen kilpailun yhteistyötä 

estävänä tekijänä. Kilpailua aiheuttavia tekijöitä asiantuntijat eivät eritelleet. Tulevaisuuden visiois-

sa tutkimuksen asiantuntijat pitivät erityisen tärkeänä ja toivottavana organisaatioiden ja oppilaitos-

ten välisen yhteistyön tekemistä. Luukkasen (2004) mukaan koulutuksen kehittymisen edellytykse-

nä on opettajille esitetty vaatimus siirtymisestä kohti laaja-alaista kollegiaalisuutta. Pelkkä kollegi-

aalisuuden tunne ei riitä, vaan tarvitaan käytännön tasolla vuorovaikutustaitoja ja kykyä kommuni-

koida avoimesti. Rajoja ylittävä opettajakulttuuri tukee uutta oppimis- ja opetuskäsitystä. Vaikka 

opettajat yhtyvät konstruktivismin ajatuksiin, nykyinen vallitseva opettajakulttuuri muuttuu hitaasti. 

Jokaisella oppilaitoksella on oma kulttuurinsa, joka heijastuu sen yhteisön toiminnassa, ajattelussa 

ja päätöksenteossa ja vaikuttaa oleellisesti oppilaitoksen toimintaan. Opettajat työyhteisönä ja hei-

dän käyttämänsä työskentelytavat ovat eräitä muutoksen olennaisimpia elementtejä vastattaessa 

myös simulaatiokoulutuksen yhteistyön suhteen esitettyihin haasteisiin. Tukiainen (1999) pitää tär-

keänä kollegiaalisuuden yhdistämistä opettajuudessa jatkuvan kehittämisen ja kokeilun normeihin. 

Opettajat etsivät ja arvioivat aktiivisesti mahdollisia parempia käytänteitä oman koulun sisä- ja ul-

kopuolelta sekä edistävät muiden käytänteitä jakamalla tietoa. Tätä tarvitaan ehdottomasti myös 

suomalaista simulaatiokoulutuskulttuuria luotaessa. Simulaatiokoulutuksen kehittämisen kannalta 

myös yhtenäisten opetussuunnitelmien luominen nähtiin toivottavana suuntana, jolloin vilpittömät 

yhteistyötaidot ovat tärkeä edellytys tämän skenaarion mahdollistumiselle.  

Simulaatio-opettamisen asiantuntijat pitivät tärkeänä ammattilaisten läsnäoloa opiskelijoiden harjoi-

tuksissa sekä ohjaajina että heidän omana täydennyskoulutuksenaan. Moniammatillisen yhteistyön 

ulottuvuudet olisivatkin arvokas lisä sekä opiskelijoille että opettajille. Lääketieteen jatkuva huima 

kehitys edellyttäisikin ammattilaisten substanssiosaamisen hyödyntämistä yhä enemmän hoitotyön 

opetuksessa. Täydennyskoulutus on osa ammatillista kehittymistä. HPS- simulaattoriopetus mah-
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dollistaa myös ammattilaisten oman osaamisen hioutumista. Suurimmissa sairaaloissa pääkaupunki-

seudulla onkin jo aktiivisesti koulutettu ammattilaisia. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on 

velvollisuus täydennyskoulutukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön (2005) turvallisen lääkehoidon 

opas velvoittaa lääkehoidon koulutuksen erityiseen huomioimiseen niin perus- kuin täydennyskou-

lutuksissakin. Uudet potilassimulaattorit mahdollistavat lääkehoidon koulutusta ja erilaista tasotes-

tausta (Laerdal 2010, Nehring & Lashley 2009). 

 

6.3.2. Potilassimulaattori hoitotyön koulutuksessa vuonna 2014 

Asiantuntijat painottivat tutkimuksessa erityisesti simulaattoriopettajien pedagogista osaamista. 

Onnistuneessa simulaatioharjoituksessa tämä mainittiin yhtenä opetustaitoihin liittyvänä asiana tek-

nisen osaamisen ja kokonaisuuksien hallinnan rinnalla. Knox & Mogan (1985) viittavat hoitotyön 

opettajan opetustaidolla prosessiin, jossa välitetään tietoa, taitoa ja asennetta sekä luodaan hyvä 

oppimisilmapiiri. Mikkelsenin ym. (2008) tutkimuksessa opiskelijat kokivat opettajan roolin tär-

keänä oppimisen kannalta. Opettajien ja oppijoiden näkökulmasta pedagogiikan hallinta onkin tule-

vaisuuden potilassimulaattorikoulutuksessa keskeistä. Pedagogisesti ajatteleva opettaja kykenee 

tiedostamaan ja arvioimaan oman opetuksensa perusteita ja arvolähtökohtia. Käsitteenä opettajan 

pedagoginen ajattelu on hyvin monimuotoinen sen mukaan, mikä teoreettinen lähestymistapa on 

taustalla. Muun muassa reflektio, metakognitio, itsearviointi ja itseohjautuvuus viittaavat kaikki 

samaan ilmiöön eri lähtökohdista käsin. Pelkistetysti ilmaistuna pedagoginen ajattelu heijastuu 

opettajan ratkaisuissa (Syrjäläinen ym. 2005). Helakorven (2009) mukaan pedagoginen osaaminen 

liittyy myös kasvattajan rooliin. Opettajan on hallittava kasvatuksessa tarvittavat tiedot ja taidot. 

Tämä tarkoittaa oppimisen ja sen ohjaamisen teoriaa ja käytäntöä. Opettaja on entistä enemmän 

oppijan yksilöllisen kasvun tukija ja motivoija, mikä edellyttää ihmissuhdetaitoja ja empaattisia 

kykyjä sekä kykyä olla aidosti kiinnostunut ihmisistä ja heidän ongelmistaan ja kehittymisestään. 

Opettajan tulee myös osata ohjata oppija itseohjautuvaksi toimijaksi. Opettaja ei enää juuri perintei-

sesti vain opeta vaan organisoi ja ohjaa koulutuksen ja oppimisen prosesseja. Tutkimustuloksissa 

tämä näkyi myös opettajien määrittelemissä monissa rooleissa potilassimulaattorikoulutuksen asian-

tuntijoina.  

Potilassimulaattorilla opettaminen miellettiin tutkimustulosten perusteella lähestymistavaltaan kon-

tekstuaaliseksi ja konstruktivistiseksi. Kontekstuaalisuus ilmeni siten, että opiskeluympäristössä 

voidaan harjoitella myös potilasturvallisuuden näkökulma huomioiden. Merkitys potilassimulaatto-

rin kohdalla ilmeni tulosten perusteella mahdollistavana opiskeluympäristönä. Konstruktivistisesti 
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opetettaessa oppiminen perustuu aina ohjattavan aikaisempiin tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin. 

Ohjaajat ilmaisivat teoriassa opitun siirtämisen käytäntöön. Onko hoitotyönopiskelijalla kuitenkaan 

aina tällaista tieto- ja taitoperustaa taustallaan? Potilassimulaattoriopetuksessa on huomioitava mo-

nipuolisesti eri oppimisteorioita. Hoitotyössä on samoissa työtehtävissä osa-alueita, joissa tarvitta-

vien taitojen oppimista kuvaavat eri oppimisen teoriat.  Behavioristista lähestymistapaa voidaan 

tarkastella esimerkiksi potilasturvallisuusnäkökulmasta. Hoitotyön opiskelija oppii toimimaan eri-

lasten normatiivisten (esimerkiksi eettisten, aseptisten, juridisten) periaatteiden mukaisesti koko-

naisvaltaisessa potilassimulaattoriharjoituksessa. Hän opettelee tällöin potilassimulaattorin kanssa 

vuorovaikutteista kohtaamista. Hän opettelee myös toimimaan potilaan itsemääräämisoikeuden ja 

aseptiset toimintatavat huomioiden. Tilanne voi olla esimerkiksi infuusiokanyylin asettaminen poti-

laalle. Jälkipuinnissa hän saa välitöntä palautetta onnistumisestaan harjoituksessa. Siinä käydään 

läpi, toimiko oppija aseptiikan periaatteiden mukaisesti, suoriutuiko hän toimenpiteestä teknisesti 

oikein ja potilaan itsemäärämisoikeuden huomioiden. Opiskelijan kliinisissä taidoissa harjaantumi-

nen edellyttää potilasturvallisuuden näkökulmasta sitä, että oppijan tulee noudattaa tarkkoja ohjeita. 

Voisiko behavioristinen teoria näin ollen paremmin tukea potilasturvallisuusnäkökulman toteutu-

mista potilassimulaattorilla harjoiteltaessa, kuin tähän asti mielletty konstruktivismi? Behavioristi-

nen lähestymistapa kuvaa hyvin motoristen taitojen oppimista ja konstruktivistinen puolestaan ti-

lannetta, jossa opittua sovelletaan käytännön tilanteissa.  

Tämän tutkimuksen tutkimustulosten perusteella opettajan rooli voidaan tulkita aktiiviseksi tiedon 

jakajaksi, koska hän oman substanssiosaamisensa perusteella tekee ratkaisuja siitä, mikä on oppimi-

sen kannalta tarpeellista. Opettaja siis ratkaisee ja tulkitsee oman substanssin tuntemuksensa perus-

teella, miten edellä mainitut asiat kulloinkin ilmenevät erilaisissa hoitotyön tilanteissa. Hän myös 

määrittelee sekä tavoitteiden asettamista ja jälkipuintia. Esimerkiksi sen, kuinka tiukasti hän edel-

lyttää aseptisten periaatteiden toteutumista potilassimulaatioharjoittelussa. Potilassimulaattorilla 

opettaminen tuleekin nähdä tällaisen ohjelmoinnin kautta myös behavioristiseksi oppimiskäsityksel-

tään. Hoitotyön oppimistilanteet ovat monimuotoisia, eikä potilassimulaattorilla opettamista saisi 

kytkeä liian löyhästi vain muutaman oppimisteorian varaan.  

Jeffriesin ja Rogersin (2007) esittämään hoitotyön simulaatiokoulutuksen viitekehykseen liittyen 

tässä tutkimuksessa korostui eritoten opettajaan liittyvät tekijät.  Tutkimustuloksissa painottui asian-

tuntijoiden tähdentämä kouluttajien osaaminen, mitä pidettiin erityisen merkityksellisenä tekijänä 

simulaatio-opettamisessa. Uusissa opiskeluympäristöissä toimiminen edellyttää monia uusia taitoja 

kuten verkosto-osaamista. Patrikaisen (1999) mukaan pedagogisen ajattelun sisältöjä koskevat keskei-

simmät käsitteet ovat ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys.  Tässä tutkimuksessa asiantuntijat 
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olivat täydellisen yksimielisiä siitä, että kouluttajien osaaminen tulee olemaan tärkeä osa simulaa-

tio-opettamista ja että opettaminen edellyttää simulaatiopedagogiikan hallintaa.  Hoitotieteen näkö-

kulmasta olisi jatkossa tärkeää pohtia hoitotyön opettamisen koulutusohjelmiin valikoitavien opis-

kelijoiden taustoja ja substanssiosaamista. Valintakokeissa on aiheellista miettiä, kuinka kliinisen 

alueen osaamista voitaisiin mitata. Hoitotyön opettajat valmistuvat ammattiin, jossa heidän on laaja-

alaisesti tunnistettava työelämän vaatimuksia. Riittääkö virkoihin vaadittu kolmen vuoden työko-

kemus terveydenhuollosta täyttämään hoitotyön opettajalle asetetut vaatimukset 2010-luvulla?  

Opettaja määrittelee potilassimulaattoriharjoituksen opetussisällön ja tekee erilaisia didaktisia rat-

kaisuja siitä, kuinka oppimistavoitteisiin voidaan päästä. Opettajan tulisi tunnistaa eritasoisia poti-

lassimulaattoreita ja hyödyntää niitä monipuolisesti. Kun oppija on harjoitellut esimerkiksi erilaisia 

hoitotyön kliinisiä taitoja, kuten verenpaineen mittausta, iv- kanylointia ja virtsateiden katetrointia 

yksinkertaisten simulaattoreiden avulla voidaan siirtyä käyttämään HPS nukkea ja laajentaa oppi-

mistavoitteita. Jälkipuintia ohjatessaan vain osa asiantuntijoista oli hyödyntänyt videomateriaalia. 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt, oliko tallenteiden käyttö edes mahdollista kaikille tai osoittautuiko 

niiden käyttö teknisesti haastavaksi. Videointi on kuitenkin tehokas keino lisätä opiskelijoiden tie-

toisuutta omasta ja muiden toiminnasta sekä oppimisesta. Videointi tukee myös itsereflektiossa jäl-

kipuinnissa.  

Suonperän (1993) mukaan opetuksen keskeisin vaatimus on ohjata oppija näkemään ympäristön 

tarjoamasta tietotulvasta oppimisen kannalta oleellinen tieto. Opettamis-oppimistapahtumassa todel-

lisuuden tarjoama informaatio muunnetaan oppijan tietovarannoksi ja toimintaa ohjaaviksi skee-

moiksi. Oppijan on kuitenkin tehtävä rakennustyö. Opettajan on pystyttävä tukemaan ja ymmärtä-

mään erilaisia ja eri tavoin eteneviä oppimisprosesseja. Tähän hän tarvitsee pedagogista ajattelua. 

Knox ja Mogan (1985) ovat laatineet hoitotyön opettajan ominaisuuksiin ja heihin kohdistuvien 

vaatimusten arviointiin NCTEI-mittarin (Nursing Clinical Effectiveness Inventory). Mittari raken-

tuu viidestä pääkategoriasta: hoitokompetenssista, opetustaidoista, arviointitaidoista, persoonalli-

suuden piirteistä ja suhteista opiskelijoihin. Näitä luokkia käytettiin myös tässä tutkimuksessa haet-

taessa vastauksia simulaattoriopettajan osaamisen alueita. Alakategorioita muodostui induktiivisella 

sisällönanalyysilla kymmenen. Ne sopivat sisällöltään vastaamaan Knoxin ja Moganin (1985) ni-

meämiä pääkategorioita. Suomessa on hoitotyön opettajan osaamista mitattu NCTEI- mittarista 

muokatulla Opettajamittari 2000:lla. Tuoretta kyseisellä mittarilla tehtyä tutkimusta edustaa Karja-

laisen (2008) Pro gradu tutkielma, jonka tarkoituksena oli kuvata hoitotyön opettajien osaamista 

heidän itsensä arvioimana. Hoitotyön opettajat arvioivat oman osaamisensa erittäin hyväksi kaikilla 

toimintansa osa-alueilla. Hoitotyön opettajien hoitokompetenssin osaaminen oli heidän toiseksi 
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vahvin osaamisen alueensa. Vahvimmaksi he arvioivat osaamisensa suhteessa opiskelijoihin. Hei-

koiten toteutui hoitotyön opettajien opetustaito-osaaminen.  

Tässä tutkimuksessa opettajat eivät arvioineet omaa osaamistaan vaan yleisesti niitä simulaatiokou-

luttajan ominaisuuksia, joilla on vaikutusta onnistuneeseen simulaatioharjoitukseen. Tuloksissa pai-

nottui kouluttajien substanssiosaamisen vaatimus. Tutkijan omakohtainen kokemus simulaatio-

opettamisesta puoltaa samaa. Hoitotyön opettajan hoitokompetenssilla tarkoitetaan opettajan teo-

reettista ja kliinistä tietoa sekä asennetta hoitotyötä kohtaan, mikä näkyy käytännön hoitotyön kon-

tekstissa. Opettaja toimii näin ollen hoitotyöntekijän roolimallina (Knox & Mogan 1985). Helakor-

ven (2009) mukaan substanssiosaaminen tarkoittaa työssä tarvittavaa ammatillista taitotietoa, ydin-

osaamista. Asiantuntijan on hallittava ammatin tiedolliset ja taidolliset vaatimukset. Toimittaessa 

jossakin työyhteisössä tämä ei vielä riitä, vaan on hallittava myös laajemmin työelämän pelisääntö-

jä. Ammattikunnilla on olemassa myös yhteisiä tavoitteita ja toimintaohjeita, jotka substanssin hal-

litsevat ammattilaiset tunnistavat ja hallitsevat.  Tämän tutkimuksen tulosten myötä on tärkeää, että 

simulaatiokouluttajat kehittävät ja tulevat tietoiseksi omasta hoitotyön tietoperustastaan ja tarkaste-

lisivat sitä kriittisesti: Miten simulaatiokouluttaja esimerkiksi hahmottaa tehtävänsä ja priorisoi ope-

tuksessaan eri osa-alueita ja minkälaisia kehittämishaasteita hän näkee siinä lähiaikoina?  

Organisaatio mahdollistaa opettajan ammatillisen kehittymisen. Johtamiskulttuurilla on todettu 

myös olevan suuri merkitys kehittyvälle koululle. (Hämäläinen ym.2002, Syrjäläinen 2002,Vulkko 

2001.) Tämä koskee yhtälailla myös simulaatio-opettajia. Asiantuntijaorganisaatiossa henkilöstön 

oppimista on mahdollista motivoida ja tukea juuri hyvällä pedagogisella johtajuudella. (Hämäläinen 

ym. 2002). Pedagoginen johtaja ymmärtää simulaatiokoulutuksen kohdalla sen erityispiirteet ja tar-

peet. Uuden opetusmenetelmän kehittämisen ja kehittymisen suhteen oppilaitoksissa on tunnistetta-

va nämä tärkeät reunaehdot ennen arvokkaan potilassimulaattorin hankintaa tai oppimisympäristö-

jen rakentamista oppilaitokseen. Ryhmäkokoja pidettiin myös liian suurina simulaatioharjoitusten 

onnistumisen suhteen. Tämäkin ongelma tulisi huomioida organisaatioissa jatkossa.  

Purhonen (2007) on määritellyt yhteiskunnallisen sukupolven koostuvan tietyn ikäisten, suunnilleen 

samanlaisessa kulttuurissa tai olosuhteissa elävien ihmisten joukosta, jota yhdistää jokin heidän 

nuoruudessaan tai varhaisessa aikuisuudessaan kokema tapahtuma tai kokemus, (esimerkiksi sota 

tai lama). Hoitotyön opetustyössä tuleva sukupolvi vuonna 2014 edustaa lähimmin millenium suku-

polvea, jota kuitenkin Virtasen (2004) mukaan edustavat lähimmin 1980-luvulla syntyneet. Stakesin 

tulevaisuusraportissa (2005) arvioidaan 1995- 2000-luvuilla syntyneiden hankkivan vuonna 2015 

nuoruutensa avainkokemuksia, mutta vielä ei tiedetä millaisessa yhteiskunnassa. He lukeutuvatkin 
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sopivimmin toistaiseksi myös millenium sukupolveen. Heillä on kokemusta ja osaamista virtuaali-ja 

verkkoympäristöistä. He myös suosivat vaihtoehtoisia ja luovempia oppimistapoja kuin perinteinen 

lukeminen ja kirjoittaminen. (Pardue & Morgan 2008, Skiba 2007). He ovat kasvaneet ryhmätyös-

kentelykulttuuriin ja suosivat sitä myös opiskelumenetelmänä. Millennium- sukupolven edustajien 

oppimistapaan kuuluu välitön palautteen saaminen työstään, sillä he ovat tottuneet saamaan tiedon 

käsiinsä nopeasti (Skiba 2007). Hoitotyön koulutuksessa on vuonna 2014 omaksuttu potilassimu-

laattorin käyttö. Yhtenä tavoitteena on kohdata jatkossa myös millennium- sukupolven oppimista-

vat. Tämä on myös simulaatiokouluttajan pedagogista osaamista (Pardue & Morgan 2008, Skiba 

2007). Opiskelijoiden ikäjakauma saattaa kuitenkin vaihdella ja tämä tuo lisähaastetta oppimisryh-

miin. Joukossa on aina myös aikuisopiskelijoita, jotka eivät edusta millennium-sukupolvea. Tämä 

asettaa haasteita opetustyölle pyrittäessä takamaan eri-ikäisten opiskelijoiden menestyksekäs oppi-

minen sekä minimoitaessa opintojen keskeytyminen tai niissä jälkeen jääminen. (Johnson & Ro-

manello 2005, Pardue & Morgan 2008.) 

 

6.4. Jatkotutkimusaiheita 

Tutkimusprosessi osoittautui haasteelliseksi ennen kaikkea potilassimulaattoriaiheen rajaamiseen ja 

termistöön liittyvän problematiikan suhteen.  Työ lukeutui kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksissa 

tehtyihin pilotteihin, ja tieteellistä keskustelua opetusmenetelmästä tarvitaan ehdottomasti lisää jat-

kossa. Opiskelijoiden arviointi simulaatio-opetuksesta on useimmissa tutkimuksissa poikkeuksetta 

ollut positiivista ja opetusmenetelmän käyttöönottoa tukevaa. Simulaatioissa oppimista ja potilas-

simulaattorilla opitun tiedon siirtymistä käytännön hoitotyöhön tulisi kuitenkin tutkia enemmän.  

Vaikutusta potilasturvallisuuteen pitäisi myös arvioida, jotta saataisiin vahvempaa argumentaatiota 

HPS: n taustalle. 

Toivottavaa olisi myös riittävän laajojen tutkimusaineistojen kokoaminen sekä monipuolisten tut-

kimusmenetelmien käyttö, jotta tuloksia voitaisiin yleistää paremmin. Tutkimustuloksia ja niissä 

esiintyviä yhteneväisyyksiä ja eroja olisi mielenkiintoista vertailla kansainvälisten tutkimustulosten 

kanssa. Vertailtaessa tuloksia on kuitenkin huomioitava koulutusten ja kulttuurin eroavaisuudet.  

Suomalainen hoitotyön opetus eroaa muiden maiden koulutuskäytänteistä esimerkiksi terveyden-

huoltojärjestelmiin ja pätevyys- sekä koulutusvaatimuksiin liittyen (Rosenberg 2003). 

Mielenkiintoista olisi tutkia, miten opetusryhmän koko ja erilaiset oppijat vaikuttavat oppimistulok-

siin potilassimulaattorilla opetettaessa, tai muihin simulaattoriopetuksen päämääriin. Opiskelijoiden 

erilaisten oppimistyylien huomioimista opetuksen suunnittelussa ja tavoitteissa tulisi myös tarkas-
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tella paremmin, mikäli potilassimulaattorin käyttöä perustellaan hoitotyön taitojen oppimisen näkö-

kulmasta.  

Simulaatiokoulutuksen asiantuntijat esittivät simulaatiokouluttajan osaamiseen liittyviä asioita. 

Kouluttajien painottamasta kliinisten taitojen osaamisesta olisi mielenkiintoista saada tuloksia ob-

jektiivisella arvioinnilla. Minkä tasoisia kouluttajien kliiniset taidot siis ovat ja vastaavatko tässä 

tutkimuksessa esitetyt asiantuntijoiden määritelmät todellisuutta? 

Opettajien pedagogisen ajattelun taustalla olevia tekijöitä olisi myös mielenkiintoista kartoittaa. 

Mitä on simulaatiopedagogiikka?  Ovatko näkemykset todella yhtä konstruktivistisia kuin asiantun-

tijat antavat tässä tutkimuksessa ymmärtää? Jyrhämän (2002) mukaan olennaista pedagogisessa 

ajattelussa on tietoiseksi tuleminen, tavoitteisuus ja pedagogisen päätöksenteon perusteleminen. 

Uusikylä ja Atjonen (2005) pitävät opetustapahtuman kokonaisuuden vastuun ottamisen kantajana 

aina viime kädessä opettajaa, vaikka opetuksen lähtökohtina olisikin millaiset ihmis- tai oppimiskä-

sitykset tahansa.  

Delfoi-tutkimuskirjallisuudessa mainitaan ns. hiljaiset signaalit, joita tutkijan tulee erityisesti huo-

mioida. Niiden merkitys voi tulevaisuuden kannalta muodostua jopa keskeiseksi ilmiöksi. (Man-

nermaa 1999.) Heikko signaali on tulevan ennakoinnissa tärkeä väline. Tässä tutkimuksessa yksi 

heikko signaali viittasi rinnakkais- tai samanaikaisopetukseen. Muutamat asiantuntijoista mainitsi-

vat, että opetuksesta vastaa heidän lisäkseen samanaikaisesti toinenkin opettaja. Opettajien rooleista 

opetuksen toteutuksen suhteen ei ollut selvitystä tutkimusaineistossa. Aineistosta ei myöskään sel-

vinnyt, kuinka samanaikaisopetus koettiin potilassimulaattoriopetuksessa.  Samanaikaisopetus tar-

koittaisi simulaatio-opetuksen toteutuksessa sitä, että kaksi (tai useampi) opettajaa toteuttaa ja val-

mistelee opetuksen yhdessä ja arvioi oppimistuloksia ja opetusta yhdessä. Potilassimulaattoriope-

tuksesta samanaikaisopetuksen tutkimustieto puuttuu toistaiseksi. Olisikin tärkeää tutkia, kuinka 

dialoginen opetus palvelee opiskelijoiden oppimista esimerkiksi jälkipuintia toteutettaessa. Saman-

aikaisopettamisen menetelmän on todettu esimerkiksi Zigmondin ja Magieran (2001) mukaan yh-

distävän kahden opettajan erilaiset vahvuudet ja osaamisen opiskelijoiden eduksi.  

Simulaatiokoulutuksen asiantuntijoista karsiutui tässä tutkimuksessa pois lääketieteellisissä tiede-

kunnissa opettavat asiantuntijat sekä muissa kuin formaalia koulutusta tarjoavissa ympäristöissä 

opetusmenetelmää hyödyntävät asiantuntijat. Jatkossa myös heidän näkökulmaansa olisi aiheellista 

tutkia ja arvioida tämänkin tutkimuksen tuloksia tarkemmin. Eroaako simulaatiokouluttajan rooli 

toisenlaisissa opiskeluympäristöissä ja arvioivatko kouluttajat  tulevaisuutta samoin? 
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Asiantuntijat eivät pitäneet tässä tutkimuksessa kliinisen harjoittelun korvaamista simulaattoriope-

tuksen kanssa toivottavana suuntauksena. Tästä olisi kuitenkin jatkossa hyödyllistä saada tutkimus-

tietoa. Mitkä kliinisen osaamisen osa-alueista mahdollisesti kärsisivät asiantuntijoiden mukaan eni-

ten ja minkä vuoksi, jos harjoittelu sairaalaympäristössä korvattaisiin harjoittelulla simulaattorin 

kanssa? Mitä etuja tällä taas saavutettaisiin?  

 

6.5. Kehittämisehdotukset ja tutkimustulosten hyödyntäminen potilassimulaattoriope-

tuksessa 

Tutkimuksen tulokset kannustavat laajamittaiseen keskusteluun ja toimiin simulaatiokoulutuksen 

lisäämiseksi eri opintoasteilla (esimerkiksi lähihoitajakoulutuksessa). Kouluttajien osaamisen kar-

tuttaminen ja kouluttajien määrän kasvattaminen on tärkeää. Potilassimulaattoreita hankittaessa 

tulee huomioida ja ymmärtää laitteen pedagogisia ja sisällöllisiä ratkaisuja nykyistä paremmin. Ko-

honen ja Leppilampi (1994) pitävät opetuksen tärkeimpänä pedagogisena uudistajana opettajaa itse-

ään, hänen ammatillista ajatteluaan ja toimintaansa. Asiantuntijoiden tulisi arvioida saatavilla ole-

vaa kirjallisuutta ja kaupallisten yritysten mainospuheita kriittisesti. Potilassimulaattoria koskevaa 

lähdekirjallisuutta hoitotyön opetuksessa ei ole toistaiseksi saatavilla kuin lähinnä englanninkielise-

nä. Termistön ja tulosten sovittaminen suomalaiseen hoitotyön ympäristöön ja koulutukseen edel-

lyttää jatkossa asiantuntijoiden laatimaa käännös- ja tutkimustyötä. Kotimainen kirjallisuus ja tut-

kimustyö on jatkossa ensiarvoisen tärkeää, jotta simulaatio-opettajille muodostuisi jäsentynyt ja 

yhtenäisempi käsitys ja termistö opetusmenetelmän käytöstä hoitotyön ja terveysalan koulutuksissa.  

Potilassimulaattorin käyttöä olisi mahdollista laajentaa myös hoitotyön oppimisen arviointiin. Hoi-

totyön auttamismenetelmien kirjatentti voitaisiin korvata esimerkiksi näyttökokeena potilassimu-

laattorin kanssa. Näyttökoe toimisi oppimista tukevasti ennen kaikkea siksi, että opiskelija voisi 

saada palautteen suorituksestaan heti. Hänelle mahdollistuisi tällöin kirjatenttiä paremmin muuttaa 

asenteellista ja taidollista toimintaansa sekä kartuttaa tietoperustaansa paremmin työelämävaatimus-

ten mukaisesti. Oppilaitosten tulisi kehittää yhteisesti simulaatiopedagogiikkaa ja ratkaista siihen 

liittyviä haasteita verkostoitumalla paremmin keskenään. Opetusmenetelmän vakiintumisen kannal-

ta olisi tärkeää tunnistaa eri oppilaitosten simulaatio-opettamisen ulottuvuuksia ja vertailla potilas-

simulaattorilla opetettaessa koulutusprosessien vahvuuksia ja parantamisalueita. Olisi myös tärkeää 

pohtia, minkä vuoksi asiat toisissa koulutuspaikoissa onnistuvat paremmin. Tavoitteena tulisi olla 

ennen kaikkea ammattitaitoisen ja osaavan terveydenhuollon henkilökunnan kouluttaminen riippu-

matta siitä, missä oppilaitoksessa tai minkä valmistajan potilassimulaattoria kulloinkin käytetään. 
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Hoitotyön ammattilaisten kokonaisvaltainen osaaminen on kaikkien kansalaisten etu. Osaamisen 

varmistamisen kannalta tämänkin tutkimuksen asiantuntijat näkevät yhtenä varteenotettavana rat-

kaisuna potilassimulaattoripedagogiikan ja sen kehittämisen Suomessa. Potilassimulaattori ei tuo 

itsestään uudenlaisia käytäntöjä hoitotyön opetukseen tai kehitä sitä. Tarvitaan kattava opettajayh-

teisö ja yhteisiä päätöksiä siitä, miksi ja miten potilassimulaattoria käytetään opetuksessa.  
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LIITTEET  

LIITE 1. Delfoi-tutkimuksen ensimmäisen kierroksen kyselylomake 

 

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 

 

1. Sukupuoli  

2. Ikä 

3. Valitkaa seuraavista vaihtoehdoista UUSIN tutkintonne  

 Ammatillinen perustutkinto 

 Opistoasteen ammatillinen tutkinto (sairaanhoitaja) 

 AMK- tutkinto (sairaanhoitaja, ensihoitaja) 

 Ylempi AMK tutkinto 

 Alempi korkeakoulututkinto (kandidaatti) 

 Ylempi korkeakoulututkinto (TtM, ThM, FM) 

 Lisensiaatin tai tohtorintutkinto (lääketiede, terveydenhuolto) 

4. Työkokemus  

a) Kuinka pitkä työkokemus Teillä on hoitotyön/terveysalan kliinisissä tehtävissä? 

b) Kuinka pitkä työkokemus teillä on hoitotyön/terveysalan opettamisen tehtävistä? 

c) Kuinka pitkä työkokemus teillä on simulaatiokoulutuksesta? 

d) Kuinka pitkä työkokemuksenne on muissa tehtävissä? Tarkentakaa myös missä?  

 

5. HPS nuken käyttökokemus aika ja kohderyhmät opetuksessa 

Kuinka kauan olette käyttäneet opetuksessanne Human Patient Simulation(HPS) nukkea?  

Minkälaisia kohderyhmiä olette opettaneet?  

 

6. Vuosituntimäärä HPS nuken kanssa 

Kuinka monta opetustuntia keskimäärin opetatte vuodessa(tammi-joulukuu välillä) HPS simulaa-

tionuken avulla? 



  Liite 1 (2/3) 

 

7. Toimenkuvanne työyksikössänne 

Toimitteko työyksikössänne pääasiallisesti 

Simulaatiokouluttajana 

Simulaatiokoulutuksen suunnittelijana 

Sekä simulaatiokoulutuksen suunnittelijana, että kouluttajana 

Hoitotyön opettajana  

Muissa tehtävissä  

 

Jos vastasitte edellä kohtaan "muissa tehtävissä", tarkentakaa, missä tehtävissä toimitte? 

 

8. Oletteko saaneet HPS nukkeen liittyvää käyttökoulutusta? Valitkaa seuraavista: 

Kyllä, olen saanut koulutusta liittyen lähinnä nuken tekniseen käyttöön 

Kyllä, olen saanut koulutusta liittyen lähinnä nuken pedagogiseen käyttöön 

Kyllä, olen saanut koulutusta molempiin em. 

En ole saanut koulutusta  

 

Mikäli vastasitte saaneenne koulutusta, tarkentakaa missä teidät on  koulutettu ja kuvailkaa lyhyesti 

saamanne koulutuksen sisältöä 

 

Missä koulutus on ollut (Suomessa/ulkomailla), koulutuksen sisältö 

 

1. Millaisissa hoitotyön/terveysalan tietojen ja taitojen omaksumisessa HPS simulaationuken 

avulla on mahdollista harjaantua? 

 

2. Miten olette käyttäneet HPS simulaationukkea opetuksessanne? 

 

3. Millaisena näette oman roolinne simulaatiokouluttajana/asiantuntijana? 

 

4. Millaista osaamista HPS simulaatiokouluttajalta mielestänne edellytetään onnistuneeseen 

simulaatioharjoitteluun. Perustelkaa myös miksi.  
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5. Nimetkää simulaatiokoulutusta järjestettäessä huomioitavia seikkoja, millaisia vaatimuksia 

tämä asettaa seuraavissa: Kouluttajan, organisaation ja opiskelijan näkökulmista? 

 

6. Minkälainen on näkemyksenne, kuinka simulaatio-opetus toteutuu muissa terveysalan yk-

siköissä tällä hetkellä Suomessa / ulkomailla, löydättekö yhtäläisyyksiä/eroja?  

 

7. Entäpä sitten tulevaisuudessa. Suunnatkaa katseenne vuoteen 2014, eli viiden vuoden pää-

hän. Kuvatkaa, miten käytätte simulaatiomenetelmää tulevaisuudessa omassa opetuksessan-

ne? Perustelkaa kuvauksenne. 



  Liite 2 (1/2) 

 

LIITE 2. Esimerkki aineiston pelkistämisestä ja ryhmittelystä 

 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Pitää olla koulutettu kouluttaja, ilman koulutus-

ta tulee vaarallisia tilanteita 

(metodin suhteen) 

Kouluttajan koulutuksen merkitys 

Kliinisesti täytyy olla kompetentti, jos opetetaan 

kliinisiä asioita. CRM ei voi opettaa ilman 

asianmukaista koulutusta ja ymmärrystä asiaan 

Kliininen osaaminen 

Ajankäytön taju opetuksen suunnittelussa Ajankäyttö 

Simulaatiokouluttajan tulee pystyä mukautu-

maan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja ole-

maan askeleen edellä koulutettavia. Hänen tulee 

tietää hyvin koulutettavien tausta sekä harjoitte-

lun tavoitteet on oltava selkeästi suunniteltu 

Ennakointi 

Mukautuvuus 

Tunnistaa koulutettavien tarpeet 

Tunnistaa koulutuksen tarpeet 

Suunnitelmallisuus 

Man skall i alla fall ha en bra teoretisk kuns-

kapsamt arbetserfarenhet,det krävs en bred 

kunskap 

Teoreettinen osaaminen 

Työkokemus 

Rakentavan palautteen antaminen ei ole help-

poa, vaan siihen tarvitsee myös harjoitusta 

Rakentavan palautteen antaminen 

Palautteen anto taidon kehittäminen 

Herkkyys lukea opiskelijoita Opiskelijan kohtaaminen 
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Pelkistetty ilmaus Ryhmitelty ilmaus 

Kouluttajan koulutuksen merkitys Pedagoginen osaaminen 

Kliininen osaaminen Substanssiosaaminen hoitotyöstä 

Ajankäyttö Suunnitelmallisuus 

Ennakointi Kokonaisuuksien hallinta 

Joustavuus Muuntautuvuus- ja mukautuvuuskyky 

Tunnistaa koulutettavien tarpeet Kokonaisuuksien hallinta 

Tunnistaa koulutuksen tarpeet  Kokonaisuuksien hallinta 

Rakentavan palautteen antaminen Palautteen anto 

Palautteen anto taidon kehittäminen Pedagoginen osaaminen 

Työkokemus Substanssiosaaminen hoitotyöstä 

Opiskelijan kohtaaminen Vuorovaikutus 

 

 

Ryhmitelty ilmaus Alakategoria  

Pedagoginen osaaminen 1. OPETUSTAIDOT 

Substanssiosaaminen hoitotyöstä 2. HOITOKOMPETENSSI 

Suunnitelmallisuus 3. PERSOONALLISUUDEN PIIRTEET 

Kokonaisuuksien hallinta 1. OPETUSTAIDOT 

Muuntautuvuus ja mukautuvuuskyky 3. PERSOONALLISUUDEN PIIRTEET 

Palautteen anto 4. ARVIOINTITAIDOT 

Vuorovaikutus 5. SUHTEET OPISKELIJOIHIN 

 

 

 

 

 

 

 

Yläkategoria 

Simulaatiokouluttajalta edellytettäviä ominaisuuksia onnistuneeseen 

harjoitteluun 

 



  Liite 3 (1/3) 

 

 

LIITE 3. Ensimmäisen Delfoi -kierroksen kooste 

ARVOISA SIMULAATIOKOULUTUKSEN ASIANTUNTIJA 

Ensimmäiseltä kyselykierrokselta (kevät 2009) simulaatiokoulutuksen asiantuntijoiden vastausten 

analyysin tuloksena syntyi simulaatiomenetelmän nykykäyttöön liittyvä, ohessa oleva tiivistetty kuva-

us. Lue se huolella. Onko oma näkemyksesi samanlainen? Kirjoitathan kuvauksen jälkeen omat li-

säyksesi, perustelusi ja muut kommenttisi. Kiitos arvokkaasta palautteestasi. Se huomioidaan Delfoin 

toisen kierroksen vastausten analysoinnissa.  

Ensimmäinen kyselykierros kartoitti potilassimulaattoriopetuksen nykytilannetta sekä asiantuntijoiden tule-

vaisuuden visioita opetusmenetelmän käytöstä vuonna 2014. Delfoin toinen kysely (maaliskuu 2010) syven-

tää asiantuntijoiden näkemyksiä potilassimulaattorin tulevaisuuden käytöstä sekä simulaatio- opettamiseen 

liittyviä kehittämishaasteita tarkemmin.  

HPS Simulaattoreita käytetään suomessa hoitotyön taitojen opetuksessa ja niiden harjoittelussa sekä suoritus-

tason arvioinnissa. HPS nuken käyttö liittyi painokkaimmin lähinnä kliinisten taitojen opetukseen, joskin 

useat vastaajat painottivat myös ryhmätyötaitojen ja CRM:n opetusta. Simulaatiomenetelmää hyödynnetään 

eniten ensihoidon ja akuuttien opintojaksojen harjoittelussa oppilaitoksissa. 

Asiantuntijat kuvasivat kokemuksiaan simulaatio-opettamisesta neljässä kategoriassa:  

1. Simulaatio-opetuksen toteuttajien rooli simulaatiokoulutuksessa,  

2. Simulaatiokouluttajalta vaadittava osaaminen onnistuneessa simulaatioharjoituksessa,  

3. Simulaatio-opetus hoitamisen taitojen opetuksessa ja osana ammatillisen kasvun tukemista  sekä  

4. Simulaatiomenetelmän käyttöön liittyvät oppimista vaikeuttavat tekijät.  

 

1. Simulaatio-opetuksen toteuttajien rooli hoitotyön simulaatiokoulutuksessa määriteltiin    

 simulaatiokoulutuksen kehittäjän roolina,  

 hoitamisen substanssiosaajana ja 

 oppimisen fasilitaattorin roolina.  

Asiantuntijoiden mukaan kliininen osaaminen on tärkeää, jotta ymmärrys opetettavasta aiheesta olisi selkeä. 

Simulaatiokouluttajan pedagogista osaamista ja opetustaitoa pidettiin myös tärkeinä onnistuneiden harjoituk-

sien edellytyksinä. Asiantuntijat painottivat koulutuksen merkitystä erityisesti siinä, että kyseessä on sensitii-

vinen tapa oppia ja ohjaajan on tunnettava erityisesti opetusmenetelmään liittyvät riskit. Osaamisvajetta mai-

nittiin erityisesti olevan juuri nuken pedagogiseen käyttöön liittyen.  Asiantuntijoista monet näkivät roolinsa 

kehittäjinä. He haluavat vaikuttaa simulaatio menetelmän juurtumiseen sekä omassa yksikössään ja sen ul-

kopuolella.  Asiantuntijat pohtivat toimintatapojen parantamista Suomessa sekä yhteistyöverkostojen luomi-

sen tärkeyttä myös laajemmin kansainvälisesti.  
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2. Simulaatiokouluttajalta edellytettäviä ominaisuuksia onnistuneeseen simulaatioharjoitteluun eri-

teltiin hoitokompetenssin (substanssi- ja teoriaosaaminen hoitotyössä/lääketieteessä), opetustaitojen 

(tekninen osaaminen, kokonaisuuksien hallinta, pedagoginen osaaminen), arviointitaitojen (palautteen 

antotaito), persoonallisuuden piirteiden (muuntautuvuus- mukautuvuuskyky, innokkuus kehittyä ja kehit-

tää, rauhallisuus) ja opettajan suhteessa opiskelijoihin (vuorovaikutustaidot ja niiden hallinta) näkökul-

mista.   

 

3. Simulaatio-opetus hoitamisen taitojen opetuksessa ja osana ammatillisen kasvun tukemista katego-

riassa asiantuntijat kuvasivat jälkipuinnin (debriefing) erittäin tärkeäksi osaksi simulaatiokoulutusta. Sii-

nä arvioitiin myös parhaiten tapahtuvan oppimista. Simulaatioharjoituksien taltioinnin suhteen esiintyi 

eroja. Vain muutama asiantuntija ilmoitti, että harjoituksien videoita tai tietokoneen tallennetta hyödyn-

netään jälkipuinnissa. Eri asteisen simulaatio-opetuksen arvioitiin olevan Suomessa jokseenkin jäsenty-

mätöntä ja sen kehittelyn ja kehittämisen vielä kesken. Menetelmän suhteen esitettiin toiveita kattavaan 

verkostoitumiseen ja eri ammattiryhmien välisen toiminnan kehittämiseen harjoittelusssa. Useiden asian-

tuntijoiden kokemuksen ja käsityksen mukaan ulkomailla toteutuva simulaatiokoulutus oppilaitoksissa 

on pidemmälle kehittyneempää kuin Suomessa. Asiantuntijoiden mukaan Human Patient simulation-

nukke ja simulaatioharjoitukset edistävät oppimista ja ohjaavat suotuisaan ammatilliseen kasvuun neljäs-

sä eri ulottuvuudessa:  

 Oppimisen kontekstuaalisuuden kautta 

 motorisissa taidoissa harjaantumista 

 metakognitiivisissa taidoissa harjaantumista 

 sekä vuorovaikutustaitojen oppimista 

 

Oppimisen kontekstuaalisuudella tarkoitetaan potilassimulaattorin mahdollistamaa aitoa oppimisympäristöä. 

Opitun soveltaminen käytäntöön on simulaattorin kanssa helpompaa, kuin pelkkään teoriaan nojautuminen. 

Potilassimulaattori edistää asiantuntijoiden mukaan hoitotyössä ja terveysalalla vaadittavien erilaisten taito-

jen oppimista, koska ympäristö on autenttinen. Metakognitiiviset taidot ovat tärkeitä kognitiivisessa oppimi-

sessa. Metakognitio tarkoittaa sitä, että oppija pohtii oma oppimistaan. Oppija tietää miten esimerkiksi oma 

ongelmanratkaisu, havaitseminen ja ajattelu toimivat ja kehittää sen myötä omaa oppimistyyliään. HPS si-

mulaatioihin liittyvä debriefing eli jälkipuinti mahdollistaa juuri metakognitiivisen opitun siirtovaikutuksen 

(l. transferin).  

HPS –nukke ja simulaatioharjoitukset edistävät vuorovaikutusosaamisessa kehittymistä ja oppimista, sillä 

harjoitukset mahdollistavat sekä potilaan, omaisen että työtovereiden kokonaisvaltaisen kohtaamisen. Tavoit-

teena on, että tiedon prosessointi tapahtuu harjoituksissa yhteisesti, jolloin harjoituksissa mukana olevien 

tiedot ja taidot integroituvat yhteen parhaimmillaan myös asiakaslähtöisesti ja ennen kaikkea potilasturvalli-

suuden näkökulmasta. Hoitotyön keskeiset motoriset taidot liittyvät välillisesti ns. kliiniseen osaamiseen, 

kuten potilaan hoitamiseen, hoitotoimenpiteisiin ja niissä tarvittavien hoitovälineiden ja – laitteiden turvalli-

seen käyttöön. Kliinisillä taidoilla viitataan tutkimuksessa  mm. peruselintoimintojen ylläpitämiseen, potilaan 

tutkimiseen ja arviointiin, aseptiseen työskentelyyn, lääke- ja nestehoidon toteuttamiseen, sekä kokonaishoi-

don tarpeen arviointiin. 
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4. Simulaatiomenetelmän käyttöön liittyviä oppimista vaikeuttavia tekijöitä asiantuntijat esittivät liit-

tyvän nukkeen/oppimisympäristöön, organisaatioon, kouluttajiin ja opetukseen liittyen sekä opiskelijoi-

hin liittyviin tekijöihin.  

Nuoret opiskelijat eivät osanneet joidenkin vastaajien mukaan asennoitua nukkeen ”oikeana” potilaana ja 

harjoitukseen eläytyminen on ollut tästä johtuen hankalaa.  Opetuksen kohderyhmät saattavat myös jännittää 

harjoituksia. Väärin tekemistä pelätään simulaatioharjoituksissa, eivätkä kaikki oppijat koe simulaatioympä-

ristöä turvallisena. Nuken teknisessä käytössä on ollut ongelmia tai niitä pidetään mahdollisina. Oppimista-

voitteet eivät ole aina auenneet oppijoille riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Organisaation rooli nähtiin 

tärkeänä kauttaaltaan vastauksissa. Oppimista estäväksi tekijäksi organisaatio saattoi muuttua siten, ettei 

simulaatioharjoittelulle ja sen suunnittelulle oltu mahdollistettu ja resursoitu riittävästi aikaa ja tilaa sekä 

sopivan kokoisia ryhmiä. Asiantuntijat liittivät myös kouluttajaan/opettamiseen liittyviä oppimista estäviä 

tekijöitä. Näitä olivat esimerkiksi yhteistyön vähyys muiden kouluttajien kanssa. Tarvittavan kompetenssin 

puuttumista, joko hoitotyöstä tai simulaatiopedagogiikasta pidettiin erittäin merkittävänä oppimista haittaa-

vana tekijänä.  

 

Tulevaisuuden skenaariot simulaatiomenetelmän käytöstä liittyivät yhteistyöhön ja verkostoitumiseen, si-

mulaatiokoulutuksen kehittämiseen ja kehittyneisiin potilassimulaattoreihin ja simulaatiokeskuksiin. Neljän-

tenä osa-alueena muodostui argumentaatio simulaatiokoulutuksen käytölle, missä viitattiin lisääntyneeseen 

ymmärrykseen simulaatio-opetuksen merkityksestä potilasturvallisuuteen. Asiantuntijat esittivät yhtenä ke-

hittämisnäkökulmana oppimisympäristön luomista haastavaksi ja turvalliseksi. Simulaatio-opetusta toivottiin 

tuotavan nykyistä laajemmin terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuskäyttöön.  
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LIITE 4. Delfoi-tutkimuksen toisen kierroksen kyselylomake 

KYSELYN OSA II 

ARVIOI, miten todennäköisinä ja toivottavina pidät seuraavia esitettyjä kehityssuuntia Human Patient Simulator 

-nuken käytön suhteen seuraavan viiden vuoden aikana (vuoteen 2014 mennessä)? Arviointiasteikko on 1-5. 

Erittäin todennäköistä = 5, ei ollenkaan todennäköistä = 1 ja Erittäin toivottavaa = 5, Ei ollenkaan toivottavaa 

=1 jne.) Huomioithan, että arvioit sekä todennäköisyyttä, että toivottavuutta jokaisen väittämän kohdalla. Sama 

väittämä arvioidaan siis kahdesta näkökulmasta. 

Sinulla on mahdollisuus kirjoittaa lisäyksiä, perusteluja ja muita kommentteja kunkin todennäköisyyttä ja toi-

vottavuutta kartoittavan väittämä alueen alla oleviin tekstisarakkeisiin. 

KIITOS OSALLISTUMISESTA TUTKIMUKSEEN!  

YHTEISTYÖN JA VERKOSTOITUMISEN KANNALTA TODENNÄKÖISTÄ /TOIVOTTAVAA 

ON, ETTÄ VUONNA 2014: 

1. Simulaatiokeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään sekä Suomessa että kansainvälisesti  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

2. Kouluttajat konsultoivat kollegoitaan säännöllisesti esim.pedagogiikkaan, simulaatiharjoitusten 

sisältöihin ja toteutuksiin liittyen   

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

3. Kliinisen harjoittelun ohjaajat kentältä ovat mukana säännöllisesti ohjaamassa simulaatioita  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

4. Lääketieteen ja hoitotyön (esim. sairaanhoitaja,ensihoitaja,kätilö- ja terveydenhoitaja) opiskelijat 

harjoittelevat ryhmissä 

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

5. Moniammatillisten ryhmien yhteisharjoittelu lisääntyy   

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

6. Oppilaitoksilla on yhtenäiset käytänteet simulaatioharjoitusten toteutuksia varten ja on perustettu 

yhteisiä tehtäväpankkeja, joista voi saada harjoitusmateriaaleja simulaatioharjoituksiin  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 
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SIMULAATIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN KANNALTA  

TODENNÄKÖISTÄ/TOIVOTTAVAA ON, ETTÄ VUONNA 2014: 

7. Simulaatio-opetus   liitetään hoitotyön koulutuksen  opetussuunnitelmiin näkyvämmin ja yhtenäi-

sempiä opetussuunnitelmia pyritään kehittämään kliiniseen opiskeluun 

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

8. Kouluttajien osaaminen on jatkossa  tärkeä osa simulaatio-opettamista  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

9.  Simulaatio-opettaminen edellyttää ehdottomasti  simulaatiopedagogiikan hallintaa   

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

10 . Kaikkien kliinisen hoitotyön opettajien olisi tulevaisuudessa hallittava simulaatio-opettaminen 

HPS nuken kanssa  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

11. Simulaatio-opettajalla on oltava vähintään 5 vuotta kliinistä työkokemusta  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

12. Suomessa  aloitetaan simulaatiokouluttajien systemaattinen koulutus  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

13. Kaikkien erilaisten hoitoketjujen osat on voitava simuloida  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

14. Potilassimulaattoria voi käyttää yhtälailla ensihoidossa mutta myös  saattohoitopotilaan hoitami-

sen opetukseen  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

15. Perinteinen luento-opetus/luokka opetus korvautuu miltei täysin simulaatio-opettamisella 

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 
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16. Hoitotyön opetus  ja kliinisten taitojen opiskelu painottuu alati enemmän  simulaattoriopetukseen   

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

17. Simulaatio-opetus tuottaa parempia hoitotyön ammattilaisia työelämään kuin perinteinen opetus  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

18. Hoitotyön-opiskelijoiden kliininen  harjoittelu  voidaan korvata kokonaan simulaatio-opetuksella  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

19. Simulaatioharjoitukset on aina taltioitava parhaan mahdollisen oppimistuloksen saamiseksi  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

20. Simulaatioissa oppimista (siirtovaikutusta esim.) on tutkittava, jotta  tuloksia voidaan hyödyntää 

sekä hoitotyön opetuksen, että työelämän puolella  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

21. Palautteen anto on kehittynyt yksilöllisemmäksi ja opiskelijan oppimisen arviointiin on kehitetty 

mittareita   

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

22. Simulaatioharjoitusten opiskelijaryhmiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja maksimissaan 6 

opiskelijaa harjoittelee yhdellä kertaa 

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

 

SIMULAATIOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN KANNALTA TODENNÄKÖISTÄ/ TOIVOT-

TAVAA ON, ETTÄ VUONNA 2014: 

23.  Tulevaisuuden hoitotyön opetuksessa kehittyneemmät  potilassimulaattorit ja simulaatiokeskukset 

ovat välttämättömiä   

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 
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24.  Simulaattoreiden parantunut  autenttisuus (esim. hajut ja muutokset ympäristön lämpötilassa) 

saavat aikaan  parempia  oppimistuloksia   

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

25. Simulaatiopetuksen on liitetty mukaan  telehoitotyön elementtejä ja ne ovat oleellisia oppimistulos-

ten kannalta 

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

 

SIMULAATIOKOULUTUSTA PERUSTELLAAN SEURAAVISTA SYISTÄ JA TODENNÄKÖIS-

TÄ /TOIVOTTAVAA ON, ETTÄ v.2014 

26. Simulaattoriopetus edistää alati enemmän potilasturvallisuutta, koska opiskelijat harjoittelevat 

enemmän nuken, kuin oikean potilaan kanssa 

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

27. Simulaattoriopetus  tulee olemaan alati enemmän ammattilaisten täydennyskoulutuksen tukena  

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

28. Oppimisympäristönä simulaattorikoulutusta tulisi kehittää  vieläkin turvallisemmaksi, jotta kaikki 

opiskelijat rohkenisivat harjoitella luontevammin ja kokisivat harjoittelun mielekkääksi 

ei todennäköistä  1 2 3 4 5 todennäköistä 

ei toivottavaa 1 2 3 4 5 toivottavaa 

 



  Liite 5 (1/7) 

 

LIITE 5. Taulukko toisen Delfoi kierroksen yksimielisyysluokista  

 

Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

I Yhteistyön ja verkostoitumisen kannalta todennäköistä on, että vuonna 2014 

1. Simulaatiokeskukset tekevät tiivistä yhteis-

työtä keskenään sekä Suomessa, että kansain-

välisesti 

 

3,50 ,894 4 62,6 % 

2. Kouluttajat konsultoivat kollegoitaan sään-

nöllisesti esim. pedagogiikkaan, simulaa-

tioharjoitusten sisältöihin ja toteutuksiin liitty-

en sekä Suomessa, että kansainvälisesti 

 

3,13 ,957 2 56,3 % 

3. Kliinisen harjoittelun ohjaajat kentältä ovat 

mukana säännöllisesti ohjaamassa simulaatioi-

ta 

 

3,31 ,873 4 56,3 % 

4. Lääketieteen ja hoitotyön (esim. sairaanhoi-

taja, ensihoitaja, kätilö ja terveydenhoita-

ja)opiskelijat harjoittelevat ryhmissä 

 

3,38 ,885 4 50,1 % 

5. Moniammatillisten ryhmien simulaatioyh-

teisharjoittelu lisääntyy 
 

3,63 ,957 4 56,3 % 

6. Oppilaitoksilla on yhtenäiset käytänteet 

simulaatioharjoitusten toteutuksia varten ja on 

perustettu yhteisiä tehtäväpankkeja, joista voi 

saada harjoitusmateriaaleja simulaatioharjoi-

tuksiin 

 

3,13 1.147 3 33,0 % 

 

Yksimielisyysluokat: 

L1(Täydellinen yksimielisyys) = 100 % vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon 5 tai 4 

L2 (Täydellinen yksimielisyys) = yli 50 % vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon 5 

L3 (Osittainen yksimielisyys) = yli 75 % vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon 5 tai 4, Ka ≥ 4 (Likert-asteikon 

arvojen 4-5 prosenttiosuudet olivat yhteenlaskettuina ≥ 75 %.) 

Ka = keskiarvo, Sd = keskihajonta, Mo = Moodi, Y%= yksimielisyysprosentti 
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Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

I Yhteistyön ja verkostoitumisen kannalta toivottavaa on, että vuonna 2014 

1.Simulaatiokeskukset tekevät tiivistä yhteis-

työtä keskenään sekä Suomessa, että kansain-

välisesti 

L2 4,63 ,500 5 100 % 

2. Kouluttajat konsultoivat kollegoitaan sään-

nöllisesti esim. pedagogiikkaan, simulaa-

tioharjoitusten sisältöihin ja toteutuksiin liitty-

en sekä Suomessa, että kansainvälisesti 

L3 4,38 ,806 5 81,3 % 

3. Kliinisen harjoittelun ohjaajat kentältä ovat 

mukana säännöllisesti ohjaamassa simulaatioi-

ta 

L2 4,44 ,629 5 98,8 % 

4. Lääketieteen ja hoitotyön (esim. sairaanhoi-

taja, ensihoitaja, kätilö ja terveydenhoita-

ja)opiskelijat harjoittelevat ryhmissä 

L2 4,38 ,957 5 81,3 % 

5. Moniammatillisten ryhmien simulaatioyh-

teisharjoittelu lisääntyy 
L2 4,50 ,816 5 62,5 % 

6. Oppilaitoksilla on yhtenäiset käytänteet 

simulaatioharjoitusten toteutuksia varten ja on 

perustettu yhteisiä tehtäväpankkeja, joista voi 

saada harjoitusmateriaaleja simulaatio-

harjoituksiin  

L2 4,50 ,816 5 62,5 % 

 

Yksimielisyysluokat: 

L1(Täydellinen yksimielisyys)  =     100% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 tai 4 

L2 (Täydellinen yksimielisyys) = yli 50% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 

L3 (Osittainen yksimielisyys)   =   yli 75% vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon  5 tai 4, Ka ≥ 4 (Likert-asteikon 

arvojen 4-5 prosenttiosuudet olivat yhteenlaskettuina ≥ 75%.) 

Ka=keskiarvo, Sd= keskihajonta, Mo=Moodi, Y%= yksimielisyysprosentti 
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Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

II Simulaatiokoulutuksen kehittämisen kannalta todennäköistä on, että vuonna 2014 

7. Simulaatio-opetus liitetään hoitotyön 

koulutuksen opetussuunnitelmiin näky-

vämmin ja yhtenäisiä opetussuunnitelmia 

pyritään kehittämään kliiniseen opiske-

luun 

 3,88 ,719 4 68,8 % 

8. Kouluttajien osaaminen on jatkossa 

tärkeä osa simulaatio-opettamista 
L3 4,19 ,911 5 81,3 % 

9. Simulaatio-opettaminen edellyttää 

ehdottomasti simulaatiopedagogiikanhal-

lintaa 

L2 4,50 ,816 5 62,5 % 

10. Kaikkien kliinisen hoitotyön opetta-

jien olisi tulevaisuudessa hallittava simu-

laatio-opettaminen potilassimulaattorin 

(HPS nuken) kanssa 

 2,94 1,340 4 43,8 % 

11. Simulaatio-opettajalla on oltava vä-

hintään 5 vuotta kliinistä työkokemusta 
 3,63 1,204 4 62,5 % 

12. Suomessa aloitetaan simulaatiokou-

luttajien systemaattinen koulutus 
L3 3,81 ,750 4 75 % 

13. Kaikkien erilaisten hoitoketjujen osat 

on voitava simuloida 
 3,50 ,966 4 62,6 % 

14. Potilassimulaattoria voi käyttää yhtä-

lailla ensihoidossa, mutta myös saatto-

hoitopotilaan hoitamisen opetukseen 

L3 4,06 ,929 4 75 % 

15. Perinteinen luento/luokkaopetus kor-

vautuu miltei täysin simulaatio-

opettamisella 

 2,69 ,946 3 12,5 % 

16. Hoitotyön opetus ja kliinisten taitojen 

opiskelu painottuu alati enemmän simu-

laattori-opetukseen 

 3,69 ,704 4 68,8 % 

17. Simulaatio-opetus tuottaa parempia 

hoitotyön ammattilaisia työelämään kuin 

perinteinen opetus 

L3 3,94 1,124 4 75 % 

18. Hoitotyön-opiskelijoiden kliininen 

harjoittelu voidaan korvata kokonaan 

simulaatio-opetuksella  1,69 ,946 

1  

(Kieltei-

nen yksi-

mielisyys) 

62,5 % 

19. Simulaatioharjoitukset on aina talti-

oitava parhaan mahdollisen oppimistu-

loksen saamiseksi 

 2,75 1,342 4 37,6 % 
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20. Simulaatioissa oppimista (siirtovai-

kutusta esim.) on tutkittava, jotta tuloksia 

voidaan hyödyntää sekä hoitotyön ope-

tuksen, että työelämän puolella 

L3 3,81 544 4 75,1 % 

21. Palautteen anto on kehittynyt yksilöl-

lisemmäksi ja opiskelijan oppimisen 

arviointiin on kehitetty mittareita 

L3 3,94 ,574 4 81,3 % 

22. Simulaatioharjoitusten opiskelija-

ryhmiin on kiinnitetty erityistä huomiota 

ja max 6 opiskelijaa harjoittelee yhdellä 

kertaa 

 

 3, 25 1,065 2 43,8% 

 

Yksimielisyysluokat: 

L1(Täydellinen yksimielisyys)  =     100% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 tai 4 

L2 (Täydellinen yksimielisyys) = yli 50% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 

L3 (Osittainen yksimielisyys)   =   yli 75% vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon  5 tai 4, Ka ≥  4 (Likert-asteikon 

arvojen 4-5 prosenttiosuudet olivat yhteenlaskettuina ≥ 75%.) 

Ka= keskiarvo, Sd= keskihajonta, Mo= Moodi,Y%= yksimielisyysprosentti 

Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

II Simulaatiokoulutuksen kehittämisen kannalta toivottavaa on että vuonna 2014 

7. Simulaatio-opetus liitetään hoitotyön 

koulutuksen opetussuunnitelmiin näky-

vämmin ja yhtenäisiä opetussuunnitelmia 

pyritään kehittämään kliiniseen opiske-

luun 

L1 4,50 ,516 4 100 % 

8. Kouluttajien osaaminen on jatkossa 

tärkeä osa simulaatio-opettamista 
L1 4,81 ,403 5 81,3 % 

9. Simulaatio-opettaminen edellyttää 

ehdottomasti simulaatiopedagogiikanhal-

lintaa 

L1 4,88 ,403 5 87,5 % 

10. Kaikkien kliinisen hoitotyön opetta-

jien olisi tulevaisuudessa hallittava simu-

laatio-opettaminen potilassimulaattorin 

(HPS nuken) kanssa 

 3,31 1,138 4 50 % 

11. Simulaatio-opettajalla on oltava vä-

hintään 5 vuotta kliinistä työkokemusta 
L3 L3 1,138 4 50 % 

12. Suomessa aloitetaan simulaatiokou-

luttajien systemaattinen koulutus 
L3 4,19 1,047 5 81,3 % 
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13. Kaikkien erilaisten hoitoketjujen osat 

on voitava simuloida 
 3,88 1,088 4 68,8 % 

14. Potilassimulaattoria voi käyttää yhtä-

lailla ensihoidossa, mutta myös saatto-

hoitopotilaan hoitamisen opetukseen 

L3 4,31 1,014 5 75 

15. Perinteinen luento/luokkaopetus kor-

vautuu miltei täysin simulaatio-

opettamisella 

 2,88 1,204 3 31,3 % 

16. Hoitotyön opetus ja kliinisten taitojen 

opiskelu painottuu alati enemmän simu-

laattori-opetukseen 

L3 4,13 ,619 4 88,5 % 

17. Simulaatio-opetus tuottaa parempia 

hoitotyön ammattilaisia työelämään kuin 

perinteinen opetus 

L3 4,44 ,629 5 93,8 % 

18. Hoitotyön-opiskelijoiden kliininen 

harjoittelu voidaan korvata kokonaan 

simulaatio-opetuksella 

 2,0 1,155 1 37,5 % 

19. Simulaatioharjoitukset on aina talti-

oitava parhaan mahdollisen oppimistu-

loksen saamiseksi 

 3,0 1,317 3 37,5 % 

20. Simulaatioissa oppimista (siirtovai-

kutusta esim.) on tutkittava, jotta tuloksia 

voidaan hyödyntää sekä hoitotyön ope-

tuksen, että työelämän puolella 

L3 4,38 ,719 5 87,5 % 

21. Palautteen anto on kehittynyt yksilöl-

lisemmäksi ja opiskelijan oppimisen 

arviointiin on kehitetty mittareita 

L2 4,50 ,516 5 100 % 

22. Simulaatioharjoitusten opiskelija-

ryhmiin on kiinnitetty erityistä huomiota 

ja max 6 opiskelijaa harjoittelee yhdellä 

kertaa 

 

L3 4,31 ,704 4 87,6 % 

 

Yksimielisyysluokat: 

L1(Täydellinen yksimielisyys)  =     100% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 tai 4 

L2 (Täydellinen yksimielisyys) = yli 50% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 

L3 (Osittainen yksimielisyys)   =   yli 75% vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon  5 tai 4, Ka ≥ 4 (Likert-asteikon 

arvojen 4-5 prosenttiosuudet olivat yhteenlaskettuina ≥ 75%.) 

Ka = keskiarvo, Sd= keskihajonta, Mo = Moodi, Y% = yksimielisyysprosentti 
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Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

III Potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskuksien kehittämisen kannalta todennäköistä on, että 

vuonna 2014 

23. Tulevaisuuden hoitotyön  opetuksessa ke-

hittyneemmät potilassimulaattorit ja simulaa-

tio-keskukset ovat välttämättömiä 

L3 3.75 ,775 4 81,3% 

24. Simulaattoreiden parantunut autenttisuus 

saa aikaan parempia oppimistuloksia 
 3.50 ,730 4 62,5% 

25. Simulaatio-opetukseen on liitetty mukaan 

telehoitotyön elementtejä ja ne ovat oleellisia 

oppimistulosten kannalta 
 3.63 ,719 4 62,6% 

 

 

Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

III Potilassimulaattoreiden ja simulaatiokeskuksien kehittämisen kannalta toivottavaa on, että vuonna 

2014 

23. Tulevaisuuden hoitotyön  opetuksessa ke-

hittyneemmät potilassimulaattorit ja simulaa-

tio-keskukset ovat välttämättömiä 

L2 4,13 1,204 5 56,3% 

24. Simulaattoreiden parantunut autenttisuus 

saa aikaan parempia oppimistuloksia 
 3,81 1,047 4 62,6% 

25. Simulaatio-opetukseen on liitetty mukaan 

telehoitotyön elementtejä ja ne ovat oleellisia 

oppimistulosten kannalta 

L3 3,88 1,147 4 75,1% 

 

Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

IV Simulaatiokoulutusta perustellaan seuraavista syistä ja todennäköistä on, että vuonna 2014 

26. Simulaattoriopetus edistää alati enemmän 

potilasturvallisuutta, koska opiskelijat harjoit-

televat enemmän nuken kuin oikean potilan 

kanssa 

 3,75 1,390 5 62,5 % 

27. Simulaattoriopetus tulee olemaan alati 

enemmän ammattilaisten  täydennyskoulutuk-

sen tukena 

L1 4,38 ,500 4 100 % 

28. Simulaattorikoulutuksen oppimisympäris-

töjä kehitetään vieläkin turvallisemmiksi ,jotta 

kaikki opiskelijat rohkenisivat harjoitella luon-

tevammin ja kokisivat harjoittelun mielek-

kääksi 

L3 3,94 1,340 4 81,3 % 
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Muuttujat Yksimielisyysluokka Ka Sd Mo Y% 

IV Simulaatiokoulutusta perustellaan seuraavista syistä ja toivottavaa on, että vuonna 2014 

26. Simulaattoriopetus edistää alati enemmän 

potilasturvallisuutta, koska opiskelijat harjoit-

televat enemmän nuken kuin oikean potilan 

kanssa 

L2 4,13 1,500 5 62,5 % 

27. Simulaattoriopetus tulee olemaan alati 

enemmän ammattilaisten täydennyskoulutuk-

sen tukena 

L2 4,75 ,447 5 75 % 

28. Simulaattorikoulutuksen oppimisympäris-

töjä kehitetään vieläkin turvallisemmiksi,jotta 

kaikki opiskelijat rohkenisivat harjoitella luon-

tevammin ja kokisivat harjoittelun mielek-

kääksi 

L2 4,44 1,413 5 8,3 % 

 

Yksimielisyysluokat: 

L1(Täydellinen yksimielisyys)  =     100% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 tai 4 

L2 (Täydellinen yksimielisyys) = yli 50% vastaajista on valinnut  vastausvaihtoehdon 5 

L3 (Osittainen yksimielisyys)   =   yli 75% vastaajista on valinnut vastausvaihtoehdon  5 tai 4, Ka ≥ 4 (Likert-asteikon 

arvojen 4-5 prosenttiosuudet olivat yhteenlaskettuina ≥ 75%.) 

Ka=keskiarvo, Sd= keskihajonta,Mo=Moodi,Y%= yksimielisyysprosentti
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LIITE 6. Potilassimulaattorikoulutukseen liittyviä tutkimuksia 

Tutkimuksen tekijä(t), vuosi nimi, maa 

 

Tutkimustehtävä Aineisto, tiedonkeruu ja tutkimustyyppi  Keskeiset tulokset 

Alinier G, Hunt B, Gordon R, Harwood, C 

2006 

 

Nurse Education in Practice 

Effectiveness of intermediate-fidelity simula-

tion training technology in undergraduate 

nursing education 

 

Englanti 

 

Tarkoituksena oli arvioida 

skenaariopohjaisen potilas-

simulaattori harjoittelun 

vaikutusta sairaanhoitaja-

opiskelijoiden kliinisiin 

taitoihin ja kompetenssiin 

Tutkimukseen osallistui 99 opiskelijaa, 

Kvantitatiivinen koeasetelma, missä tutkitta-

vat jaettiin koe ja kontrolliryhmiin. Tutkimuk-

sessa käytettiin OSCE- mittaria (Objective 

Structured Clinical Examination). Mittari on 

kliinisten taitojen testaamiseen kehitetty 

menetelmä, jolla voidaan tutkia kliinisiä taito-

ja, ongelman ratkaisukykyä ja vuorovaikutus-

taitoja. Perusajatuksena OSCE:ssa on luoda 

testattaville henkilöille mahdollisimman aidon 

tuntuinen, 

lavastettu ja standardoitu tilanneharjoitus, 

jossa kaikilla testattavilla on samanlaiset 

testiolosuhteet. OSCE alkaa tehtävän annolla, 

jossa kerrotaan tehtävän suorittamisen kannal-

ta 

oleelliset tapahtumatiedot ja kuvataan lavaste-

tun tilanteen olosuhteita. 

Tutkimuksessa tehtiin alku - ja loppumittauk-

set 

testiolosuhteet. OSCE alkaa tehtävän annolla, 

jossa kerrotaan tehtävän suorittamisen kannal-

ta 

oleelliset tapahtumatiedot ja kuvataan lavaste-

tun tilanteen olosuhteita. 

Tutkimuksessa tehtiin alku - ja loppumittauk-

set 

Potilassimulaattorilla harjoitelleet sai-

raanhoitajaopiskelijat saivat kliinisten 

taitojen mittauksessa jonkin verran kor-

keampia pisteitä, tilastollisesti ei havaittu 

eroja itseluottamuksen asteikolla. 

Bambini D, Washburn J, Perkins, R. 2008 

 

Outcomes of Clinical Simulation for Novice 

Nursing Students: Communication, Confi-

dence, Clinical Judgement 

 

Artikkeli 

Nursing Education Perspectives: Vol. 30, No. 

2, pp. 79-82 USA 

 

Arvioida tukeeko simulaa-

tioharjoittelu opetus ja op-

pimismenetelmänä opiskeli-

joiden itseluottamuksen 

kasvua ennen synnytysosas-

toharjoittelua ja miten opis-

kelijat kokevat simuloidun 

kliinisen hoitotyön harjoi-

tuksen 

 

Integroitu, kvasikokeellinen tutkimus, missä 

tehtiin toistomittaukset. Otoksessa oli 112 

opiskelijaa, joille tehtiin ennen ja jälkeen 

simulaatioharjoittelun mittaukset. 

 

Tutkimuksen rajoitteena oli kontrollisryhmän 

puuttuminen, mikä olisi paremmin mahdollis-

tanut ryhmien välisen vertailun. 

 

 

Opiskelijoiden itseluottamus kasvoi, kun 

he arvioivat potilaan vitaalielintoiminto-

ja, fundusmittaa, rintoja, synnytyksen 

jälkeistä vuotoa sekä ohjatessaan potilas-

ta. Kolme tärkeintä teemaa tuloksissa 

olivat kommunikaatio, luottamus  ja 

päätöksenteko. 
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Tutkimuksen tekijä(t), vuosi nimi, maa 

 

Tutkimustehtävä Aineisto, tiedonkeruu ja tutkimustyyppi  Keskeiset tulokset 

Bremner M, Aduddell K, Bennett D. 

2006 

The use of human patient simulators: best 

practices with novice nursing students.  

 

Nurse Educator 31(4): 170–174 

USA  

  

Tehtävänä oli kuvata sai-

raanhoitajaopiskelijoiden 

arvioita potilassimulaatto-

rista ja sen käytöstä ope-

tusmenetelmänä 

 

Tutkimukseen osallistui 41 sairaanhoitaja-

opiskelijaa 

 

Kyselylomaketutkimus, missä oli avoimia ja 

likert-asteikollisia kysymyksiä 

Yli 60 % opiskelijoista arvioi simulaatto-

riopetuksen edistävän heidän itseluotta-

mustaan kliinisissä taidoissa. Yksi poti-

lassimulaattorin rajoituksista oppimisen 

kannalta liittyi  

ajankäyttöön. Opiskelijat kokivat, ettei 

heillä ollut siihen riittävästi aikaa. Muita 

rajoitteita opiskelijat kokivat liittyvän 

nuken autenttisuuteen ja vaikeuteen 

aloittaa harjoittelu HPS:lla. 

 

Cioffi J, Purcal N, Arundell F. 2005. 

A Pilot Study to Investigate the Effect of a 

Simulation Strategy on the Clinical Decision 

Making Of Midwifery Students.  

 

Journal of Nursing Education 44 131-134 

 

Australia 

 

 

Tutkittiin valmistuvien 

kätilöopiskelijoiden päätök-

sentekotaitoja. Määriteltiin 

simulaatio-opetuksen vaiku-

tusta päätöksentekoon.  

 

 

 

 

36 valmistuvaa kätilöopiskelijaa jaettiin sa-

tunnaisesti koe- ja kontrolliryhmiin. Koeryh-

män jäsenet olivat mukana simulaatioissa, 

missä käsiteltiin normaali synnytys sekä kel-

tainen vastasyntynyt. Kontrolliryhmää opetet-

tiin tavallisilla luennoilla. 

Simulaatioissa opiskelijoiden oli ajateltava 

ääneen 

 

Simulaatiomenetelmällä opetetut keräsi-

vät enemmän kliinistä tietoa potilaasta, 

palasivat siihen harvemmin. Heidän 

itseluottamus- 

tasonsa oli parempi ja he tekivät normaa-

lissa synnytyksessä nopeammin päätök-

siä. 

Corbridg S, Robinson P, 

 Tiffen J, Corbridge T.  

 

2010  

 

Online Learning versus Simulation for 

Teaching Principles of Mechanical Ventilation 

to Nurse Practitioner Students 

 

International Journal of Nursing 

 

Education Scholarship 

Volume 7, Issue 1 2010 Article 12 

 

USA 

Selvitti sairaanhoitaja opis-

kelijoiden oppimista ja 

opiskelija tyytyväisyyttä 

kahden eri opetusmenetel-

män välillä. Opiskelijoille 

opetettiin mekaanisen venti-

loinnin pääperiaatteita. 

Vertailun kohteena oli HFS 

potilassimulaattori opetus 

ja Power Point (PPT) esitys 

kontaktiopetuksessa  

 

 

Kvantitatiivinen tutkimus. 

20 sairaanhoitajaopiskelijaa satunnaistettiin 

kahteen eri ryhmään: simulaatioryhmään ja 

PPT kontaktiopetusryhmään  

Mittareina käytettiin 12 osaista tietotestiä ja 

yhtä 5-osaista tyytyväisyystestiä. Opiskelijat 

testattiin ennen opetusta ja sen jälkeen. 

 

 

Tietotestin perusteella opetusmenetel-

missä ei ole eroja oppimisen kannalta. 

Molemmissa ryhmissä tietotestin pisteet 

nousivat merkitsevästi alkutestauksesta 

lopputestaukseen, mutta tietotestin pis-

teet eivät eronneet tilastollisesti ryhmien 

välillä lopputestauksessa. 

 

Opiskelijatyytyväisyys opetusmenetel-

mään oli merkitsevästi korkeampi simu-

laatioryhmässä ja opiskelijat valitsisivat 

käytetyistä vaihtoehdoista mieluimmin 

juuri simulaatio-opetuksen.  
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Fountain R., Alfred D. 2009 

Student Satisfaction with High-Fidelity Simu-

lation: Does It Correlate with Learning styles? 

Artikkeli 

 

Nursing Education Perspectives: Vol. 30, No. 

2, pp. 96-98 

 

USA 

Tarkoituksena oli tutkia, 

millainen yhteys erilaisilla 

oppimistyyleillä on opiske-

lijatyytyväisyyteen, kun 

opetuksessa käytetään kor-

keatasoista (HFS) potilas-

simulaattoria.  

Kvantitatiivinen tutkimus. 78 sairaanhoitaja-

opiskelijaa 

osallistui tutkimukseen.  

 

Sairaanhoitajakoulun pääsykoetestin tuloksia, 

(missä arvioitiin mm. hakijan oppimistyyliä, 

kuten sosiaalista, vetäytyvää, auditiivista, 

visuaalista, suullisesti ja kirjallisesti riippu-

vaista, oppimistyyliä) vertailtiin 13-osaiseen 

opiskelijan tyytyväisyyttä ja itsevarmuutta 

testaavan mittarin pisteisiin. Opiskelijat osal-

listuivat teoriaopetuksen jälkeen simulaa-

tioharjoitukseen, missä käsiteltiin tyypillisim-

piä sydämen rytmihäiriöitä ja niiden hoitotyö-

tä. 

Yleisin esiintyvä oppimistyyli tutkitta-

vassa ryhmässä oli sosiaalinen oppimi-

nen (77 %) opiskelijoista edusti tätä 

oppimistyyliä). 

Itsenäistä työskentelytapaa ja sosiaalista 

työskentelytapaa arvostavat olivat tyyty-

väisimpiä simulaatio-

opetusmenetelmään hoitotyön opetuk-

sessa. Sosiaalista oppimistyyliä edusta-

vat oppivat HFS simulaatioissa kuunte-

lemalla, yhteistyötä tekemällä ja vuoro-

vaikutuksessa toisten kanssa. Itsenäisesti 

ja vetäytyvämmin oppivat oppijat oppi-

vat HFS simulaatioissa seuraamalla 

toisten toimintaa erilaisissa tilanteissa ja 

reflektoimalla.  

Tyyliltään sosiaalisesti ja itsenäisesti 

oppivien opiskelijoiden keskuudessa 

ilmeni tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

tyytyväisyyteen. Tutkijat esittivät johto-

päätöksenä, että HFS simulaatio tarjoaa 

erilaisille oppijoille mahdollisuuden 

sisäistää ja käyttää uutta tietoa ennen 

kaikkea turvallisesti.  

 

Hallikainen,J., 

Väisänen,O. Randell,T.,Tarkkila ,P., Rosen-

berg,P., Niemi-Murola,L.  

2009. Teaching anaesthesia induction to medi-

cal students: comparison between full-scale 

simulation and supervised teaching in the 

operating theatre 

 

Suomi 

 

 European Journal of Anaesthesiology 

26:101–104.  

Yleisanestesia- induktion 

opettaminen lääketieteen 

opiskelijoille leikkaussalissa 

käyttäen täysi-mittaista 

(full-scale) simulaatiota ja 

opettaja-johtoista opetusta  

 

Kahden erilaisen opetusme-

netelmän tehokkuuden/-

vaikuttavuuden vertailu 

Randomisoitu ja kontrolloitu koeasetelma. 

46 neljännen vuosi-kurssin lääketieteen opis-

kelijaa anestesiologian kurssilta osallistui. 

Opiskelijat jaettiin sattumanvaraisesti kahteen 

ryhmään. Simulaatioryhmä harjoitteli vain 

simulaattorin kanssa.  

 

Perinteisempää harjoitteluryhmää opetti anes-

tesiaerikoislääkäri. 

Harjoittelun jälkeen opiskelijat testattiin simu-

laatioympäristössä. Testi arvioitiin 

käyttämällä 40 osaista arviointilistaa. 

 

 

33 % perinteisen opetusmuodon opiske-

lijoista ja 87 % simulaatio-ryhmän opis-

kelijoista läpäisi  

testin. Samalla aika ja opetus määrällä 

opetettiin 4-6 opiskelijaa simulaatio-

ryhmässä kuin yhtä opiskelijaa perintei-

sellä tavalla oikeassa leikkaus-salissa.  

Tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien 

välillä esiintyi mm. glykopyrrolaatin 

antamiseen, suojakäsineiden käyttöön, 

happisaturaation monitorointiin, intubaa-

tioon, ja anestesiakaasujen asettamiseen 

liittyen sekä anestesiahoitajan ohjeista-

miseen liittyen. 
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Johnson D, ,Flagg  

A, Dremsa T.2008. 

Effects of Using Human Patient Simulator 

(HPS) versus a CD-ROM on Cognition and 

Critical Thinking  

 

USA 

 

CD-ROM ja HPS opetus-

menetelmien vertailu ja 

niiden vaikutuksen yhteys 

ylemmän ja alemman tason 

ajatteluun hoidettaessa ke-

miallisille aineille altistunei-

ta potilaita. 

Kvantitatiivinen tutkimus, missä tutkittaville 

tehtiin  

alkumittaukset ja jälkimittaukset. Otos muo-

dostui 99:sta USA:n armeijan palveluksessa 

olevasta aktiivisesta tai reservissä olevasta 

hoitotyön tekijästä. Lopullinen tutkittavien 

määrä oli 91, sillä 8 tutkittavaa ei palauttanut 

lopputestiä. 

90-osainen monivalintakysymyksiä sisältävä 

testi, jonka tulokset analysoitiin varianssiana-

lyysilla. Tutkittiin poikkeavatko tiettyjen 

ryhmien keskiarvot toisistaan jonkun kvantita-

tiivisen muuttujan suhteen. 

Tutkimuksessa ei osoitettu tilastollisesti 

merkitseviä eroja Bloomin taksonomian 

mukaisesti määriteltyyn alemman tason 

ajatteluun (= muistaminen (oppija pa-

lauttaa mieleen, tunnistaa, toistaa, jäljit-

telee, määrittelee jne., ymmärtäminen 

(oppija luokittelee, kuvailee, keskuste-

lee, selittää, valikoi jne.) ja soveltaminen 

( oppija valitsee, demonstroi, näyttelee, 

tekee työn, ratkaisee, käyttää esim. jota-

kin työkalua, kirjoittaa jne.) opetusmene-

telmien välillä.  

Tutkimustulosten mukaan HPS harjoitte-

lu sen sijaan vaikutti merkittävästi pa-

remmin korkeamman tason ajatteluun 

(analysointi, arviointi, luominen) ja 

kriittiseen ajatteluun (  kriittinen ajatteli-

ja pyrkii arvioimaan lukemaansa, kuu-

lemaansa ja näkemäänsä.  

Kivinen,E. 2008 

 

Sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita simulaa-

tiosta hoitamisen taitojen oppimisessa.  

 

Pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto, hoi-

totieteen laitos. 

 

Suomi 

 

Tarkoituksena oli kuvata 

sairaanhoitajaopiskelijoiden 

arvioita simulaatiosta hoi-

tamisen taitojen oppimises-

sa. Tutkimuskysymyksinä 

oli, millaiseksi sairaanhoita-

jaopiskelijat arvioivat hoi-

tamisen taitojen oppimisen 

simulaatioiden avulla ja 

simulaatioteknologiaa sisäl-

tävässä ympäristössä. Mil-

laisena opiskelijat näkevät 

opettajan ja opiskelijan 

roolit simuloidussa hoitami-

sen taitojen oppimistilan-

teessa ja millaiseksi opiske-

lijat arvioivat simulaatiohar-

joituksissa opittujen taitojen 

käytäntöön siirrettävyyden. 

Tutkimusaineiston muodosti 77 esseevastaus-

ta, jotka sairaanhoitajaopiskelijat olivat kirjoit-

taneet. Ne analysoitiin laadullisella sisällön 

analyysillä. 

Sairaanhoitaja-opiskelijat arvioivat si-

mulaatioiden olevan mielekäs tapa oppia 

hoitamisen taitoja. He arvostivat simu-

loituja oppimistilanteita ja kokivat ne 

realistisina ja positiivisina. Opiskelijoi-

den rooli nähtiin aktiivisena ja opettajan 

rooli oppimista mahdollistavana. Simu-

laation ja simulaatioteknologian katsot-

tiin tuovan monipuolista lisäarvoa hoi-

tamisen taitojen oppimiseen. Silti vain 

osa opiskelijoista koki, että opitut taidot 

ovat käytäntöön siirrettävissä. 
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Mikkelsen J, Reime MH, Harris AK.  

2008 

 

Nursing Student`s learning of managing cros-

sinfections-Scenario-based simulation training 

versus study groups 

 

Nurse Education Today 28.664-671 

 

Norja 

Kolmen erilaisen opetusme-

netelmän käyttö sairaalain-

fektioiden hoitamisen op-

pimisessa käyttäen käsikir-

joitettua simulaatioharjoi-

tusta ja opintoryhmätyös-

kentelyä. Tavoitteena oli 

myös määritellä opettajan 

rooli vertailemalla opinto-

ryhmätyöskentelyä, simu-

laatio-harjoittelua sekä 

opintoryhmätyöskentelyä 

ilman opettajaa. 

141 toisen vuoden sairaanhoitajaopiskelijaa 

osallistui tutkimukseen osana infektioiden 

hoidon kurssia. Materiaalina käytettiin kahta 

infektion hoitamiseen liittyvää skenaariota 

(MRSA ja Norovirus) . Opiskelijat jaettiin 12 

ryhmään joissa oli 12-13 opiskelijaa. Kaikki 

opiskelijat opiskelivat molemmat skenaariot.  

 

Opiskelijoiden kokemukset erilaisista ryhmis-

tä tallennettiin fokusryhmähaastatteluina, 

Tavoitteena oli saada opiskelijoiden erilaisia 

näkökulmia esille tutkittuihin opetusmenetel-

miin liittyen. Tulokset analysoitiin ja esitettiin 

teema-alueina sekä suorina lainauksina. 

Kaikissa ryhmissä koettiin kehyskerto-

musten olevan asiaankuuluvia ja ne 

pohjautuivat selkeästi aikaisemmin opit-

tuun. Opettajan rooli koettiin myös tär-

keäksi kaikissa ryhmissä, sillä opiskelijat 

pystyivät hyödyntämään paremmin opet-

tajan asiantuntemusta. Opettajalta saatu 

palaute ja kysymykset edistivät opiskeli-

joiden oppimista infektioiden hoitami-

sessa. Ryhmätyöskentely ilman opettajaa 

koettiin tarpeettomaksi. Simulaatioryh-

mässä harjoitelleet opiskelijat tarvitsivat 

enemmän ohjausta opettajalta tapausten 

läpikäymiseen esim. saadakseen selvyyt-

tä, tuleeko heidän toimia, kuten oikeas-

sakin tilanteessa vai vain suullisesti 

ilmaista, mitä he kulloinkin tekisivät. 

Simulaatioharjoituksissa mukana olleet 

opiskelijat havaitsivat enemmän yksi-

tyiskohtia infektiopotilaan hoitamiseen 

sekä tilanteen monimutkaisuuden verrat-

tuna opintoryhmissä työskennelleisiin. 

Simulaatioharjoituksissa potilas ei jäänyt 

sivuseikaksi, vaan hänet oli huomioitava 

koko ajan.  

Tutkimus osoittaa, että skenaariopohjai-

nen simulaatioharjoittelu mahdollistaa 

tekemällä oppimisen. Opiskelijoiden 

ollessa konkreettisessa tilanteessa muka-

na, heille mahdollistui paremmin valmis-

tautuminen infektiopotilaan hoitamiseen 

ja etukäteen huomioitaviin seikkoihin. 

Tämä auttoi myös muistamaan tilanteen 

paremmin. Opiskelijat kokivat erilaisissa 

rooleissa työskentelyn haasteellisiksi 

simulaatioharjoituiksissa, koska he tun-

sivat tietonsa puutteellisiksi. 

 



  Liite 6 (6/7) 

 

Tutkimuksen tekijä(t), vuosi nimi, maa 

 

Tutkimustehtävä Aineisto, tiedonkeruu ja tutkimustyyppi  Keskeiset tulokset 

Radhakrishnan K, Roche, J, Cunningham H. 

2007. 

 

Measuring Clinical Practice parameters with  

Human Patient Simulation: A Pilot Study 

 

 International Journal of Nursing Education 

Scholarship  

 

USA 

Arvioida hoitotyön opiskeli-

joiden kliinisen osaamisen 

kehittymistä, kun harjoitte-

lussa käytetään HPS nuk-

kea. Osaamista arvioitiin 

viidessä kategoriassa: tur-

vallisuudessa, perusautta-

mismenetelmissä, prio-

risoinnissa, ongelmanratkai-

sussa ja sitä seuraavissa 

interventioissa, kommuni-

koinnissa ja työnjaossa  

Kvasikokeellinen tutkimusasetelma, mihin 

osallistui 

12 sairaanhoitaja-opiskelijaa. Koeryhmä har-

joitteli HPS nukella kliinisen harjoittelun 

ohessa, kontrolliryhmä ei osallistunut simulaa-

tioihin harjoittelun aikana. Jakson lopussa 

molemmat ryhmät osallistuivat simulaatiohar-

joitukseen, missä heidän osaaamistaan arvioi-

tiin CSET- mittarilla (Clinical Simulation 

Evaluation Tool). Mitattavia asioita olivat 

mm. aseptinen toiminta, potilaan tunnistami-

nen, vitaalielintoimintojen seuranta, johtovas-

tuun ottaminen kriittisessä tilanteessa ja reflek 

tointi  jälkipuinnin yhteydessä.  

  

Opiskelijoilla, jotka harjoittelivat HPS-

nukella kliinisen harjoittelun ohessa,oli 

CSET:ssä paremmat pisteet potilastur-

vallisuus- ja perusauttamismenetelmien 

kategoriassa. Osallistuminen simulaa-

tioharjoituksiin edisti opiskelijoiden 

kykyä arvioida potilaan vitaaelintoimin-

toja, monitoroida niitä sekä puuttua 

kriittisiin tilanteisiin ajoissa. Muissa 

arvioiduissa kategorioissa ryhmien 

välillä ei havaittu eroja  

 

 

Schoening A, Sittner, B & Todd M. 

2006 

 Simulated clinical experience: Nursing stu-

dent's perceptions and the educators' role.  

 

Nurse Educator (31)6, 253-258 

 

USA 

 

Tutkia opiskelijoiden näke-

myksiä potilassimulaattorin 

käytöstä opetusmenetelmä-

nä 

Kvalitatiivinen tutkimus, jossa oli 60 sairaan-

hoitaja opiskelijaa 

 

Opiskelijat pitivät oppimispäiväkirjoja ja he 

täyttivät 10 kohtaa sisältävän kyselylomak-

keen 

 

 

Opiskelijat kokivat simulaation tehok-

kaaksi ja turvalliseksi menetelmäksi 

kasvattaa kliinistä itseluottamusta ja 

saada kokonaiskuva kurssin tavoitteista. 

Opiskelijat kokivat oppineensa simulaa-

tioissa kädentaitoja, kriittistä ajattelua, 

kommunikointia, yhteistyötä ja päätök-

sentekoa. 
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Smith S & Roehrs C.  

2009 

 

High Fidelity Simulation: 

Factors Correlated with Nursing Student sa-

tisfaction and Self-confidence 

 

Artikkeli 

 

Nursing Education Perpectives: Simulation in 

Nursing Education, NLN. 

30.74-78. 

 

USA 

Tutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää simulaatiome-

netelmään liittyvän  opiske-

lijatyytyväisyyden ja opis-

kelijoiden itseluottamuksen 

korrelaatioita suhteessa 

muihin muuttujiin.  

Tutkimuskysymykset olivat:  

Millainen yhteys sairaanhoi-

tajaopiskelijoiden tyytyväi-

syyden ja HFS skenaario-

työskentelyn välillä on ?  

HFS:n vaikutus sh-

opiskelijoiden arvioimaan 

itseluottamukseen  

 

Kuinka SH-opiskelijat ar-

vioivat HFS kokemuksensa 

yhteyttä viiden eri ulottu-

vuuden kautta (liittyen si-

mulaatioiden suunnitteluun: 

(tavoitteisiin, simulaattorin 

tarkkuuteen, ongelmanrat-

kaisuun, opiskelijalle annet-

tava tukeen ja jälkipuintiin)  

Esiintyykö simulaation 

suunnittelun ja opiskelija-

tyytyväisyyden ja itseluot-

tamuksen synnyn  välillä 

yhteyttä Esiintyykö demo-

grafisten tekijöiden (iän, 

sukupuolen, aikaisemman 

tutkinnon, hoitotyön koke-

muksen ja simulaatioharjoit-

telu kokemuksen) ja rapor-

toidun tyytyväisyyden ja 

itseluottamuksen välillä 

yhteyttä? 

Kuvaileva riippuvuussuhteita tarkasteleva 

tutkimusasetelma ja tilastollinen analyysi, 

missä käytettiin keskiarvoja, keskihajontaa ja 

Spearmanin korrelaatiokertointa. 

 

Otos koostui 68:sta sairaanhoitaja- opiskelijas-

ta USA:ssa. Opiskelijat olivat syventävällä 

sisätautien ja kirurgisen hoitotyön kurssilla, 

missä harjoiteltiin simulaatioissa hengityson-

gelmaisen potilaan hoitamista.  

Opiskelijat harjoittelivat neljän hengen ryh-

missä. Kaksi opiskelijoista toimi sairaanhoita-

jina, joille annettiin tehtäväksi hoitaa iäkästä 

naispotilasta, jolla oli pahentunut krooninen 

keuhkosairaus. Tarkkailijoina toimivat kaksi 

opiskelijaa tekivät havaintoja ja muistiin-

panoja harjoituksesta. Harjoitus keskeytettiin, 

kun sairaanhoitajina toimineet olivat onnis-

tuneesti hoitaneet potilasta tai 20 minuutin 

aikaraja täyttyi. Harjoitukseen kuuluvan deb-

riefing- istunnon jälkeen opiskelijoita pyydet-

tiin täyttämään 5-portainen Likert-

asteikollinen kyselylomake. Siinä kartoitettiin 

kaikkien tutkimuskysymysten alla opiskelijoi-

den näkemyksiä. Mittarit olivat NLN:n (Na-

tional League for Nursing) kehittämiä. Toinen 

mittareista oli 13-osainen opiskelijatyytyväi-

syyttä ja itseluottamusta mittaava testi , toinen 

20-osainen testi (SDS) mittasi simulaatioiden 

suunnitteluun liittyviä asioita kuten tavoitteita, 

tukea, ongelmanratkaisua, palautetta ja tark-

kuutta.  

  

Tutkimukseen osallistui 68 sairaanhoita-

jaopiskelijaa, joista 90 % oli naisia kes-

ki-iältään 23. 4-vuotiaita. 69 %:lla ei 

ollut aikaisempaa kokemusta terveyden-

huollosta ennen koulutusta. Opiskelijoil-

la oli työkokemusta 0-11 vuotta. 82 

%:lla työkokemusta omaavista oli aikai-

sempaa kokemusta hengityselimiin liit-

tyvien sairauksien hoidosta. Puolella 

opiskelijoista ei ollut lainkaan kokemus-

ta HFS:sta ennen tutkimusta. 

 

Opiskelijoiden tyytyväisyyden ja itse-

luottamuksen osoitettiin liittyvän tavoit-

teiden asetteluun ja ongelman ratkai-

suun, joihin tulisikin jatkossa erityisesti 

kiinnittää huomiota suunniteltaessa ja 

toteutettaessa HFS harjoituksia opiskeli-

joille. Tutkijat suosittelevat jatkotutki-

muksien tekemistä isommilla aineistoilla 

ja otoksilla sekä monipuolisilla koke-

muksilla esim. pediatrisesta ja obstetri-

sesta hoitotyöstä. 

 


