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Arviointikohde
– ohjaussuhteen toimivuus
– työyksikön ilmapiiri
– työyksikön ohjaukselliset lähtökohdat
– hoitotyön lähtökohdat työyksikössä
– opettajasuhteen toimivuus (pois 2019)
– opiskelija-potilassuhde 2018
– oppiminen harjoittelussa 2019
– NPS- indeksi 2019

Terveysalan opiskelijoiden arviot opiskelija-potilassuhteesta (© Suikkala 2006, 2017 )
Summamuuttuja ja väittämät (asteikolla 1-10)
(2018->)

VSSHP n=1600
Keskiarvo

Potilas-opiskelijasuhde

8.60

Olen toiminut potilaiden/asiakkaiden kanssa yhteisymmärryksessä molempien parasta silmällä pitäen

9,4

Olen kuunnellut potilaiden/asiakkaiden mieltä painavia asioita

9,3

Olen rohkaissut potilaita/asiakkaita

9,2

Potilaat/asiakkaat keskustelivat kanssani luottamuksellisista asioista
Potilaat/asiakkaat keskustelivat kanssani tunteistaan
Potilaiden/asiakkaiden toiveet ovat ohjanneet toimintaani

9
8,8
9

Olen oppinut tuntemaan potilaani/asiakkaani yksilöllisenä persoonana

8,8

Potilaat/asiakkaat ovat olleet oman tilanteensa asiantuntijoita

8,7

Potilaat/asiakkaat esittivät minulle mielipiteitä hoitoaan/palveluaan koskevissa asioissa

8,6

Potilaat/asiakkaat antoivat minulle arvokasta tietoa sairauteensa liittyvistä asioista

8,7

Olen potilaiden/asiakkaiden pyynnöstä kertonut heidän asioitaan muille hoitoon osallistuville ammattiihmisille

8,8

Potilaat/asiakkaat antoivat minulle palautetta toiminnastani

7,5

Potilaat/asiakkaat neuvoivat minua hoitotoimissa, eli miten minun tulisi toimia

6

VSSHP 2010-2018
NPS 77 

YO-piirien vertailu 2010-2018

Miten jaksoa edeltävä opetus oppilaitoksessa
tuki oppimistani tällä jaksolla?

Tukiko opettajan perehdytys harjoitteluasi?

2018->
n=1741
Miten jakson aikana saatu ohjaus tuki ammatillista kehitystäsi?

Miten arvioit saavuttaneesi oppimistavoitteet tällä jaksolla?

Opiskelijamäärät

II aste
2013
2014
2015
2016
2017
2018

17 %
16 %
20 %
16 %
16 %
13 %

•

”Viihdyin todella hyvin tässä harjoittelupaikassa. Minut otettiin hyvin vastaan ja nähtiin työyhteisön
jäsenenä, vaikka olinkin opiskelijan roolissa. Ohjausta sain niin paljon kuin tarvitsin, mutta minun
annettiin myös työskennellä rauhassa itsenäisesti, kunhan yhteisistä pelisäännöistä oli ensin sovittu.
Yksikön sairaanhoitajat olivat motivoituneita ja antoivat ohjausta mielellään ja selkeästi. Kaiken
kaikkiaan erittäin onnistunut harjoittelujakso. Täällä tekisin mielelläni töitä!”

•

”Viihdyin harjoittelussa hyvin ja opin paljon! Ennen harjoittelua olisin toivonut, että Tyksin sivuilla olisi
ollut tietoa harjoittelu paikasta ja esim. aiheista joihin kannattaisi perehtyä ennen harjoittelun alkua.”

•

”Viiden viikon aikana ohjaavia henkilöitä oli liikaa ja työtavat ja -käytännöt muuttuivat liikaa sitä mukaa
mitä ohjaaja vaihtui. Oman ohjaajan ja kahden toisen ohjaajan kanssa homma toimi ja tiedettiin
työtavat, mutta muuten oli välillä kohtuuttomankin hankalaa. Lisäksi palautetta työstä ei saatu
suoraan aina, vaan se voi tulla viikonkin perässä.”

•

”Verisuonikirurgian osasto TE5 on kokemukseni perusteella hyvin opiskelijamyönteinen yksikkö ja olen
tyytyväinen, että sain suorittaa harjoitteluni siellä. Vaikka omat nimetyt ohjaajani eivät aina välttämättä
olleet samassa vuorossa kanssani (eikä se olisikaan realistista), joku hoitajista oli kuitenkin aina
meidän moduuliopiskelijoiden tukena ja neuvonantajana. Koskaan ei tullut sellaista oloa, että olisimme
opiskelijoina työntekijöiden "tiellä" tai taakkana. Myös moduuli harjoittelumuotona oli erittäin
toimiva tapa oppia.”

•

”Täällä olen saanut olla yksi työyhteisönjäsen ja saanut vahvistua ammatillisesti. Kokonaistiimi
toimii saumattomasti ja aina potilas + hänen tilanne keskiössä. Moniammatillisuus tuli tutuksi. Sain
osallistua erilaisiin oppimista tukeviin tilaisuuksiin (luennot, meetingit, päiväkoti
ohjauskäynnit,,,jne)Upea harjoittelupaikka ja toivottavasti tulevaisuudessa työpaikkani. KIITOS
neurologinen plkl ”

•

”Tämä harjoittelujakso oli minun mielestäni hyvin onnistunut, olen oppinut enemmän kuin
uskalsin toivoa. Ohjaajani ovat alan ammattilaisia ja todella innoittavia. Se että joka päivä
on ilolla ja uteliaisuudella tullut harjoitteluun on ollut aivan ihanaa, ja joka päivä on tuonut
mukanaan jotakin uutta, niin pieni kuin suuria asioita. Minusta se kertoo paljon, että ei halua
harjoittelun loppuvan ollenkaan kun on viihtynyt niin hyvin :) Kiitos teille kaikille TA5!”

•

”Työilmapiiri osastolla oli huono. Monena päivänä jouduin lähtemään kotiin joko
kiukkuisena tai surullisena. Selän takana kuiskimista ja pahan puhumista on paljon.”

•

”Tähän mennessä paras työharjoittelujakso! Osastolla vallitsi mielestäni hyvä työilmapiiri,
kaikki hoitajat ohjasivat minua tarpeen mukaan ja auttoivat minua jos kysyin neuvoa.
Moduuliharjoittelu aluksi pelotti, mutta ehdottomasti paras harjoittelun suoritustapa
oman oppimiseni kannalta! Paljon pääsin näkemään ja kokemaan kaikkea uutta. Tsemppiä
kaikille tulevaan ja toivottavasti näemme uudestaan työn merkeissä :)”

•

”Työpaikalla on hyvä ja kannustava ilmapiiri. Työyhteisöön on helppo tulla. Hoitajat ovat
ottaneet opiskelijan hyvin huomioon sekä kertoneet ja vastailleet kysymyksiini. On ollut
kiva huomata että lääkäritkin ovat osallistuneet ohjaamiseen omalla tavallaan ja ottavat
opiskelijat mukaan hoito tilanteisiin. kiitos tästä :)”

OPISKELIJAOHJAAJAKOULUTUKSET
syksy 2019
Moniammatillisten koulutusten tarkoituksena on vahvistaa ja syventää
osaamista opiskelijaohjauksesta. Kaikki ammattiryhmät ovat tervetulleita.
Ilmoittautuminen ja koulutusten tarkempi sisältö koulutuskalenterissa.

3.9.2019

13-15

Start Up –opiskelijaohjaajakoulutus, Tyks, rak. 7, 2 krs. nh
- lopetuspäivä 5.11.2019, klo 13-15, Tyks, rak. 7, 2 krs. Nh

12.9.2019

13-15.30

Opiskelijaohjausprossien kuvaaminen, SH-rak. 2 krs. ATK-luokka

17.9.2019

13.30-15.30

Skills Up – opiskelijaohjaajakoulutus, Med D. 8 krs. Meioosi
- simulaatiopäivä 10.10.2019, Med D, SimuCenter, tila 4
- lopetuspäivä 3.12 .2019, klo 13.30-15.30, Med D. 8 krs, Meioosi

25.9.2019

8-16

Opiskelijaohjauksen alueellinen koulutuspäivä, Tyks Haartman-Sali

8.10.2019

13-15

Start Up –opiskelijaohjaajakoulutus, Tyks, rak. 7, 2 krs. nh
- lopetuspäivä 10.12.2019, Med D, 8 krs. Mitoosi

15.11.2019

8-20

Opiskelijaohjaajat-laineilla koulutusristeily, Viking Line

13-15

Työnohjausta opiskelijaohjaajille

Seuraa ajankohtaista opiskelijaohjauksesta
http://kho-kliiniset-hoitotyon-opettajat.webnode.fi
Käy lataamassa sivujen alareunasta itsellesi RSS-syöte, niin pysyt ajan tasalla.

