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Millaista osaamista sairaanhoitajat
kokevat tarvitsevansa ohjatessaan
opiskelijoita?
Tulosten mukaan sairaanhoitajien osaaminen koostuu viidestä eri osa-alueesta. Sairaanhoitajat kokevat, että opiskelijoita ohjattaessa heidän tulee,
1) Osata luoda vuorovaikutteinen ohjaussuhde, joka sisältää
• Turvallisen ja sallivan ilmapiirin luomisen opiskelijan oppimiselle.
• Opiskelijan oppimisen reflektoinnin mahdollistavan vastavuoroisen, kunnioittavan ja ohjaussuhdetta rakentavan ohjauskeskustelun.
2) Osata ohjata tavoitteellisesti, mikä tarkoittaa
• Opiskelijan sen hetkisen osaamisen tunnistamista ja yksilöllisten tavoitteiden asettamista.
• Vastuun antamisen opiskelijalle hänen kykyjensä mukaisesti.
3) Osata tukea sairaanhoitajan ammattiin kasvamista, joka tarkoittaa
• Opiskelijan ammatillisen kasvun tukemista ja roolimallina toimimista.
• Opiskelijan hoitotyön kliinisen osaamisen kehittymisen tukemisen.
• Opiskelijan tukemista hoitotyön holistisuuden ja päätöksenteon ymmärtämiseen.
4) Osata tukea oppimisprosessia, joka tarkoittaa
• Erilaisten opetusmenetelmien käyttämistä ja erilaisten oppimistilanteiden
mahdollistamista teoriaa ja käytäntöä yhdistämällä.
• Palautteen antamista tilannesidonnaisesti, objektiivisesti, rehellisesti, rakentavasti ja suhteessa tavoitteisiin.
• Palautteen vastaanottamista ohjauksesta ja ammatissa toimimisesta.
• Opiskelijan osaamisen arvioimista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja
yhteistyötä muiden opiskelijan oppimista tukevien ammattilaisten
kanssa harjoittelun puolessa välissä ja lopussa.
5) Osata kehittää omia ohjausominaisuuksia ja yhteistyötaitoja, mihin kuuluu
• Henkilökohtaisten ominaisuuksien, kuten kärsivällisyyden, joustavuuden, huomaavaisuuden, hoitotyön osaamisen ja pedagogisen taidon
kehittäminen.
• Kiinnostuneisuus opiskelijoista ja opiskelijaohjauksesta.
• Ajankäytön hallitseminen potilaiden hoitamisen ja opiskelijaohjauksen
välillä.
• Yhteistyön tekeminen koulutusorganisaatioiden edustajien, kollegoiden
ja moniammatillisen tiimin jäsenten kanssa.

TAUSTA
Sairaanhoitajakoulutuksesta merkittävä osa oppimisesta tapahtuu
kliinisessä harjoittelussa, jossa ohjaajana toimii sairaanhoitaja.1,2 Ohjaajat ovat merkittävässä roolissa
opiskelijoiden osaamisen kehittämisessä, ammatillisuuden rakentumisessa ja opiskelijan oppimisessa. Onnistuneen opiskelijaohjauksen avulla voidaan vaikuttaa
opiskelijoiden osaamisen kehittymiseen, potilasturvallisuuden lisääntymiseen ja sairaanhoitajien
alalla pysymiseen.3 Opiskelijaohjaajat tarvitsevat laaja-alaista osaamista ohjatessaan opiskelijoita.
Sairaanhoitajat arvioivat osaavansa tukea opiskelijan oppimisprosessia hyvin, mutta tarvitsevansa osaamista opiskelijan osaamistavoitteiden
asettamisessa
sekä motivaatiota ohjata opiskelijoita. Haasteita on myös organisaatioiden ohjauskäytäntöjen tuntemisessa ja ohjauksen resursseissa.4
Lisäksi ohjaajat arvioivat opiskelijoiden
arvioinnin
haastavana,
vaikka se on välttämätön osa sairaanhoitajaopiskelijoiden ammatillista kehitystä.5

YHTEENVETO
Sairaanhoitajat kokevat tarvitsevansa laaja-alaista osaamista ohjatessaan opiskelijoita
harjoittelun aikana. Osaamista
tarvitaan vuorovaikutteisen ohjaussuhteen luomisessa opiskelijan kanssa, ohjaajan ohjausominaisuuksien kehittämisessä ja yhteistyön tekemisessä eri tahojen kanssa, tavoitteellisessa
ohjauksessa
sekä opiskelijan sairaanhoitajan ammattiin kasvamisen tukemisessa ja oppimisprosessin
tukemisessa. Opiskelijaohjaajakoulutuksen suunnittelu edellyttää näiden osaamisalueiden
huomioimista.

KÄYTTÖKELPOISUUS SUOMESSA
Katsauksen tulokset ovat sovellettavissa suomalaisessa terveydenhuollossa ja opiskelijaohjauksen kehittämisessä. Tunnistamalla opiskelijaohjaajien osaamisen alueita voidaan kehittää opiskelijaohjauksen laatua Suomessa. Näyttövinkin tuloksia voi hyödyntää opiskelijaohjaajakoulutuksen
suunnittelussa.
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