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1. MIKSI SIMULAATIO-PEDAGOGIIKAN KEHITTÄMISTÄ? – Haettavan projektin 

tausta ja tarve 

 

Terveysalalla työskentely on kokonaisvaltaista ihmisen hoitamista, jossa tarvitaan 

vahvaa fysiologista, psykologista ja eettistä sekä hoitoteknistä osaamista. 

Turvallisuuden ylläpitäminen on keskeinen osa työtä. Tällaisen dynaamisen ja 

moniulotteisen ammatin oppiminen ja ammattitaidon ylläpitäminen on vaativaa, 

koska työskentelyä ei aina voida harjoitella aidoissa (autenttisissa) tilanteissa. 

Autenttinen oppiminen on kuitenkin tärkeää, koska se kehittää loogista ajattelua, 

itsenäistä päätöksentekokykyä, luovuutta ja ryhmätyötaitoja. Näitä taitoja tarvitaan 

työelämässä.  

 

Ammattikorkeakoulutusta, oppimista ja työelämää integroivien pedagogisten 

ratkaisujen avulla on mahdollista lisätä oppimisen autenttisuutta. Autenttisen 

oppimisen vahvistaminen terveysalalla edellyttää ammatillisten toimintatilanteiden 

ja asiantuntijakulttuurin kanssa yhteensopivia työtapoja sekä oppimisen ja 

koulutusteknologian monipuolista hyödyntämistä ja kehittämistä. 

Koulutusteknologisten ratkaisujen ja autenttisten toimintamuotojen avulla voidaan 

entistä paremmin ottaa huomioon työelämän tarpeet ja saattaa opiskelijat, 

opettajat ja työelämän edustajat yhteen todellisuutta mukailevissa 

oppimistilanteissa. Tämä mahdollistaa asiantuntijuuden jakamisen ja edelleen 

kehittämisen. Nykyiset oppimismenetelmät eivät pysty riittävän tehokkaasti 

tuottamaan tarvittavaa osaamista.  

 

Simulaatio-oppiminen mahdollistaa oppimisen terveydenhuollon reaalimaailmaa 

muistuttavissa olosuhteissa turvallisesti ja suunnitelmallisesti. Simulaatiota voidaan 

käyttää erityisesti sellaisissa hoitotilanteissa, joissa toimiminen on mahdotonta 

tapausten harvinaisuuden tai riskialttiuden takia. Simulaatiot ovat käyttökelpoisia 

myös tilanteissa, jotka ovat vaikeasti muunneltavissa tai jossa osaamisen 

yksityiskohtien havainnollistaminen on oppimisen kannalta tärkeää. Tällainen 

oppiminen ei kuitenkaan hoidu itsestään, vaan se vaatii resursointia ja 

kehittämistyötä. Kehittämiseen puolestaan tarvitaan sekä osaavia toteuttajia että 

vastuuhenkilöitä, sillä vain huolella suunniteltu ja toteutettu opetus tuottaa sellaista 



osaamista, jolla on arvoa terveysalan käytännön työssä. 

 

Simulaatio on nopeasti kasvava lääketieteen ja terveydenhuollon opetus- ja 

oppimismenetelmä. Simulaatioita on käytetty opetuksessa jo 1980-luvun 

loppupuolelta alkaen, mutta opetus on ollut pääosin yksittäisten taitojen 

harjoittelua (skill station tyyppistä harjoittelua). Ns. full-scale simulaatiot ovat tulleet 

terveydenhuollon opetukseen 1990-luvun loppupuolella. Tällä hetkellä simulaatio-

opetusta toteutetaan ja kehitetään kaikissa Suomen suurissa terveysalan 

ammattikorkeakouluissa. Savonia- ammattikorkeakoulussa simulaatio-opetuksen 

kehittäminen on vasta alussa. 

 

Savonia-ammattikorkeakoululla on merkittävä valtakunnallinen ja alueellinen 

koulutustehtävä mm. kätilötyön, bioanalytiikan, radiografian, toimintaterapian ja 

ensihoidon osa-alueilla. Hoitotyön koulutuksessa erityisesti leikkausanestesia- ja 

tehohoitopotilaan hoitotyö ovat alueellisesti merkittäviä alueen yliopisto- ja 

keskussairaaloista lähteviä koulutustarpeita. Simulaatio-opetus on keskeinen 

menetelmä edellä mainittujen koulutusten toteuttamisessa. Potilasturvallisuuteen 

on myös alettu kiinnittää lisääntyvää huomiota. Tämä tulee lisäämään simulaatio-

opetuksen tarvetta sekä peruskoulutuksessa että jo työelämässä olevien 

täydennyskoulutuksessa. Simulaatio-oppimisen avulla on mahdollista tuottaa 

terveydenhuoltoon yhä osaavampi ja kriittisesti ajattelevia alan ammattilaisia. 

Tulevaisuuden taitajat eivät harjoittele oikeilla potilailla! Terveydenhuoltoalan 

simulaatio-opetuksen kehittämisen merkitys Pohjois-Savossa on kiistaton. 

 

 

2. POTILASTURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN SIMULAATIO-OPPIMISEN AVULLA  

 

Terveydenhuolto on riskialtis ala, koska sen toiminnot kohdistuvat pääasiassa 

vaikeissa tilanteissa oleviin potilaisiin.  Myös yleinen väestön ikääntyminen, hoidon 

vaatimuksien lisääntyminen ja työikäisten määrän väheneminen vaikuttavat 

merkittävästi terveydenhuollon turvallisuuteen. Lisäksi alan kustannustehokkuus, 

yhä enemmän yrityselämän pelisääntöjen käyttöönotto ja jatkuvat nopeat 

organisatoriset muutokset luovat haasteita terveysalalle. Terveysalan turvallisuuden 

uhkatekijöihin kuuluvat konkreettiset riskit kuten onnettomuusvaara, väkivallan 

uhka ja työtapaturmat sekä työvoiman huono saatavuus. Suurimpia terveysalan 



ongelmia ovat kuitenkin liiallinen työssä kuormittuminen kiireisen työn seurauksena 

ja siitä johtuvat virheet potilaiden hoidossa. 

 

Potilasturvallisuus on tällä hetkellä yksi Euroopan unionin terveyspolitiikan 

painopistealueista ja myös osa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja 

riskien hallintaa. Tammikuussa 2009 julkistetun kansallisen 

potilasturvallisuusstrategian tarkoituksena on ohjata suomalaista sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa yhtenäiseen potilasturvallisuuskulttuuriin ja edistää sen 

toteutumista. 

 

Potilasturvallisuus on terveydenhuollossa työskentelevien yksilöiden ja 

yhteisöjenperiaate, jonka tarkoituksena on varmistaa potilaan saaman hoidon 

turvallisuus. Merkittävä osa turvallisen hoidon toteuttamista on osaava henkilöstö, 

joka kykenee työskentelemään paineiden alaisena ja tekemään hallittuja ratkaisuja 

erilaisissa hoitotilanteissa. Turvallisuutta terveydenhuollossa tuottaa osaltaan 

tasokas hoitohenkilöstön koulutus. Koulutuksen aikainen simulaatioharjoittelu 

tuottaa sellaisia taitoja, joita voidaan käyttää oikeissa hoitotilanteissa turvallisesti ja 

riittävän tehokkaasti. Erityisesti on todettu, että hätä- ja kiiretilanteissa toiminnan, 

laiteteknisen ja lääkehoidon osaaminen ovat keskeinen osa turvallisuutta tuovaa 

koulutusta ja taitojen harjoittelua. Ihmissuhdepainotteinen hoitoala edellyttää myös 

kykyä moniammatilliseen tiimityöhön, jossa vuorovaikutustaidot ovat keskeinen 

osaamisalue. Tutkimuksissa on todettu, että vuorovaikutustaidokaan eivät kehity 

itsestään, vaan simulaatioharjoittelu tehostaa niiden oppimista ja edistää viime 

kädessä potilaan hoidon turvallisuutta. 

 

 

3. SIMULAATIO-OPPIMINEN PEDAGOGISENA RATKAISUNA  

Nykyaikaisen simulaatio-opetuksen edellytyksiä ovat tarkoitukseen sopiva tila, missä 

simulaatiot voidaan toteuttaa siten, että oppijat ovat omassa tilassaan ja ohjaaja 

omassa avs-välinein varatussa tilassaan. Tilojen välillä on peili-ikkuna, josta ohjaaja 

näkee simulaatiotilan ja siellä työskentelyn. Edellytyksiin kuuluu myös simulaatioihin 

käytettävä nukke eli potilassimulaattori. Uusimmissa potilassimulaattoreissa 

kyetään havainnoimaan kaikkia peruselintoimintoja joko katsomalla, kuuntelemalla 

tai tunnustelemalla. Potilassimulaattorilla voidaan monitoroida muun muassa 

sydämen rytmiä, happisaturaatiota, verenpainetta ja uloshengitysilman 



hiilidioksidipitoisuutta. Potilassimulaattorin arvoja muokkaamalla saadaan nuken 

hoidosta todellisuutta mukailevaa. Potilassimulaattorilla voidaan harjoitella myös 

useita kädentaitoja kuten suoniyhteyden avaamista tai kirurgista ilmatietä 

todentuntuisissa olosuhteissa. 

 

Tärkeimpänä onnistuneen simulaation edellytyksenä pidetään osaavaa simulaatio 

kouluttajaa. Simulaatiossa kouluttajalta vaaditaan riittävää kliinistä sekä 

simulaatiopedagogista osaamista. Simulaatiopedagogiikkaan harjaantuminen on 

vaativa prosessi, johon tulee varata riittävästi koulutusta, aikaa ja 

harjoittelumahdollisuuksia. Työ edellyttää myös opetussuunnitelmatason 

uudistuksia peruskoulutuksen osalta. Täydennyskoulutuksen osalta simulaatio-

opetus edellyttää opettajalta hyvää ajantasaista hoitotyön työkokemusta, jotta 

opettajalla on valmiudet toteuttaa käytäntöön perustuvia simulaatio-opetuksia. 

 

Simulaatiot alkavat selkeällä suunnittelulla ja oppimistavoitteiden 

asettamisella.  Simulaatioharjoitusta edeltää johdanto ja itse harjoitus kestää 

yleensä noin 20 minuuttia. Tämän jälkeen alkaa simulaatio-opetuksen kannalta 

tärkein pedagoginen osuus, palautekeskustelu eli debriefing. Palautekeskustelussa 

käydään oppimistavoitteiden kannalta keskeiset asiat siten, että opiskelijat pohtivat 

oppimaansa. Harjoitustilanteen aikana tallennettua kuvamateriaalia voidaan käyttää 

keskustelun apuna ja tarvittaessa korostaa tärkeitä tapahtumia 

kokonaissuorituksesta. Perinteisestä opetuksesta poiketen omien suoritteiden 

uudelleen katsominen johdattaa opiskelijaa oikeisiin toimintatapoihin. 

Palautekeskustelussa mietitään harjoituksessa opittuja asioita sekä mahdollisesti 

syntyneitä ongelmakohtia. Simulaatiosovellukset tuottavat myös lokitietoja, joiden 

avulla voidaan palata helposti harjoittelutilanteeseen ja arvioida oppimistilannetta. 

Simuloitu harjoitus tarjoaa myös mahdollisuuden pysähtyä miettimään eri 

ratkaisumalleja kesken harjoituksen. Oikeissa hoitotilanteissa tämä ei aina ole 

mahdollista ja näin ollen simulaatio tuottaa oppimiseen myös syvyyttä. 

Tutkimuksissa on osoitettu, että simulaatio-opetuksen aikana oppiminen on 

tehokkaampaa kuin perinteinen opetus. Opiskelijoiden kliiniset taidot ja kriittinen 

ajattelu ovat kehittyneet simulaatioharjoittelun avulla. Edelleen tiimityötaidot, 

moniammatillinen vuorovaikutus ja hoidon suunnittelutaidot ovat lisääntyneet ja 

siten heidän itseluottamuksensa on kehittynyt harjoitteiden edetessä. Tämä on 

edelleen lisännyt opiskelumotivaatiota ja halua selvittää asioiden perusteita. 



Mahdollisuus tehdä virheitä turvallisissa olosuhteissa on lisännyt ymmärrystä 

harjaantumisen tärkeydestä ammatillisen osaamien perustana ja mahdollisuudesta 

ennakoida virhetilanteita. 

  

Simulaatio-opetuksen haittana on se, että sen toteuttaminen on 

pienryhmäopetusta, joka on kallista ja aikaa vievää. Simuloimassa voi olla tilanteesta 

riippuen kahdesta kuuteen opiskelijaa. Tarkkailemassa ja analysoimassa 

työskentelyä voi tosin olla suurikin joukko opiskelijoita, jos tarkkailu tapahtuu 

erillisestä tilasta, joka ei häiritse simuloijien keskittymistä. Tutkimuksissa onkin 

osoitettu, että tarkkailijan roolissa olevat opiskelijat oppivat simulaatio-opetuksen 

seuraamisesta lähes yhtä paljon kuin itse simuloijat. Simulaatio-opetuksen toinen 

merkittävä kustannus muodostuu laitteista ja välineistä. 

 

3.1. Onnistuneen simulaatio-opetuksen edellytykset 

 

Simulaatio-opetus edellyttää hyvin toimivia ja todellisuutta muistuttavia nukkeja ja 

laitteita sekä niiden synkronoitua käytettävyyttä. Pelkkä välineiden olemassaolo ei 

kuitenkaan ole tae eikä riitä laadukkaan opetuksen toteuttamiseen, vaan tällainen 

opetus edellyttää opettajilta uudenlaista (simulaatio)pedagogista osaamista ja 

harjaantumista simulaatio-opetuksen tekniikkaan. Tämän lisäksi opetuksen 

sujuvaan toteuttamiseen tarvitaan avustaja, joka voi olla esimerkiksi sairaanhoitaja, 

tekninen avustaja tai toinen opettaja. 

 

Tilaratkaisuilta simulaatio-opetus edellyttää riittävän suuria ja erilaisten potilaiden 

harjoitteluun muunneltavissa olevia tiloja sekä atk-laitteiston ja videointitekniikan 

saumatonta yhteenliittymistä. 

 

4. HAETTAVAN PROJEKTIN YHTEYS SIMULA-PROJEKTIIN 

Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut Pohjois-Savon liitolta EAKR-rahoituksen 

”Simulaatiokeskuksen kehittäminen Savonia-ammattikorkeakouluun (Simula) ” – 

projektiin keväällä 2011. (Päätös 31.5.2011). Projekti päättyy 31.12.2013. 

Simula- projektin päätavoitteena on perustaa Savonia-ammattikorkeakoulun 

terveysalalle simulaatiokeskus. Keskus varustetaan uusimmalla 



terveydenhuoltoalan simulaatiotekniikalla, johon kuuluva erilaiset 

potilassimulaattorit ja niitä tukevat avs-järjestelmät. Simulaatiokeskus sijoittuu 

Savonia-ammattikorkeakoululle saneerattaviin tiloihin Technopolis-rakennukseen 

Savilahteen, johon terveysalan yksikkö siirtyy Sairaalakadun kampukselta vuonna 

2013.  

 

Simula – projekti kehittää ja vahvistaa osaltaan terveysalan opettajien 

simulaatiopedagogista osaamista, mutta kehittyvä osaaminen rajoittuu lähinnä 

projektissa työskentelevän kolmen opettajan osaamisen kasvuun 

simulaatiokeskuksen välineistön käytössä. Tämän lisäksi onnistunut simulaatio-

opetus edellyttää, että kaikki oppilaitoksen opettajat ovat perehtyneet myös 

pedagogisesti simulaatioiden käyttöön opetuksessaan. Tarvitaan simulaatio-ohjaajia. 

Simulaatio-opetus vaatii tilojen ja välineiden lisäksi työelämälähtöisen, 

autenttisiin tilanteisiin perustuvan opetusmateriaalin ja sisällön, jota nyt 

haettavassa Simulaatiopedagogiikka-projektissa on tavoitteena kehittää. 

 

Simula-projektin osatoteuttajana on Kuopion yliopistollinen sairaala, joka tulee 

hyödyntämään valmistuvaa simulaatiokeskusta henkilöstönsä osaamisen 

kehittämiseen. Myös siellä tarvitaan simulaatiopedagogista osaamista. 

 

 

5. PROJEKTIN KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET 

 

5.1 Projektin kohderyhmät 

 

Projektin kohderyhmänä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opettajat 

ja opiskelijat, Kuopion yliopistollisen sairaalan henkilöstö sekä Savon ammatti- ja 

aikuisopiston sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijat. 

 

5.2 Tavoitteet 

 

Projektin päätavoitteena on kehittää terveysalan simulaatio-opetuksen laatua 

vastaamaan valtakunnallista tasoa Pohjois-Savossa vahvistamalla terveysalan 

opettajien ja terveysalan organisaatioissa työskentelevien opetuksesta vastaavien 

ammattilaisten simulaatiopedagogista osaamista kohderyhmäorganisaatioissa. 



 

 

 

Osatavoitteet 

 

 suunnitella ja pilotoida simulaatio-ohjaajakoulutus kohderyhmälle 

 rakentaa simulaatio-opetukseen liittyvät case-sisällöt 

 valmistaa simulaatio-opetustilanteisiin orientoivia aloitusvideoita, joiden 
sisältö pohjautuu autenttisista terveydenhuollossa toteutuneista 
tapahtumista 

 toteuttaa simulaatiopedagoginen koulutus kohderyhmäorganisaatioiden 

terveysalan opettajille sekä terveydenhuolto-organisaatioiden opetuksesta 

vastaaville ammattilaisille 

 

 

6. PROJEKTIN ETENEMINEN JA KONKREETTISET TOIMENPITEET 

 

Kevät 2012 

 Simulaatio-ohjaaja koulutukseen osallistuminen (3 Savonia-amk:n opettajaa). 

 Simulaatiopedagogisen koulutuksen suunnittelu kohderyhmäorganisaatioiden 

terveysalan opettajille ja opetuksesta vastaaville terveydenhuoltoalan 

ammattilaisille 

 

Syksy 2012 

 

 Perehtyminen keskeisiin terveydenhuoltoalan kliinisiin taitoihin eri 

koulutusohjelmien tarpeiden mukaisesti 1 viikon ajan yhteistyössä opettaja + 

opiskelijat+työelämän edustajat.  Samalla kerätään materiaali autenttisten 

simulaatiocasien ja orientoivien aloitusvideoiden pohjalle 

 Simulaatiopedagogiikan asiantuntijaluennot kohdeorganisaatioiden 

henkilöstölle 

 Simulaatiocasien rakentaminen (opettajat + opiskelijat +työelämän edustajat) 

eri koulutusohjelmiin mm. ensihoito, hoitotyö, kätilökoulutus ja 

toimintaterapia 

 



Kevät 2013 

 

 Videomateriaalin suunnittelu ja valmistaminen: laaditaan käsikirjoitukset 

työelämästä nousseille, autenttisille tapahtumille simulaatio-opetusta varten. 

Videoiden tuotantoprosessi tehdään yhteistyössä työelämän, opettajien ja 

opiskelijoiden kanssa. Teknisestä toteutuksesta vastaa Savonian digitaalisen 

median keskus. 

 

Syksy 2013 (Savonian simulaatiokeskus valmistuu) 
  

 Simulaatio-ohjaajakoulutuksen saaneet opettajat toteuttavat 

simulaatiopedagogisen koulutuksen teoriasosuuden kohderyhmien opettajille 

ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille hyödyntäen projektin aikana tuotettua 

materiaalia. 

 

 Harjoitellaan opettamista simulaattorissa (Videoidaan opettajien pedagogista 

toimintaa ja arvioidaan sitä). Harjoitteluvaiheen kohderyhmänä voi olla 

opiskelijoiden lisäksi myös SIMULA-projektissa mukana olevien yritysten 

(Neuron, ITE-Lasaretti) henkilökuntaa. 

 

 Harjoitellaan debriefingin käyttöä simulaatioiden jälkipuinnissa 

 

 Simulaatiopedagogisen koulutuksen arviointi  

 

 
  

7. PROJEKTIN HYÖDYNSAAJAT, TUOTOKSET JA TULOKSET 

 

Ensisijaisina hyödynsaajina ovat terveysalan opettajat ja opiskelijat sekä 

terveydenhuoltoalan organisaatioiden henkilöstö. Lopullisina hyödynsaajina ovat 

kaikki terveyspalveluita käyttävät asiakkaat Pohjois-Savossa. 

 

 

 

 

 



 

Projektin tuotoksina syntyy  

 

 simulaatiopedagogiikan koulutuskokonaisuus, jota voidaan hyödyntää 

projektin ulkopuolisten opettajien kouluttamisessa jatkossa sekä uusien 

opettajien perehdyttämisessä. 

 simulaatio-opetukseen liittyvää työelämälähtöistä, autenttista sisältöä: 

simulaatio-caset ja skenaariot 

 työelämälähtöistä videomateriaalia (10 kpl) autenttisista kliinisistä tilanteista 

simulaatio-opetuksen pohjaksi 

 

 

Projektin tulokset 

 

- Opettajien simulaatiopedagogisen osaamisen kehittyminen 

- Opetuksen laadun paraneminen 

- Opiskelijoiden työelämälähtöisen osaamisen kehittyminen 

- Opiskelijoiden kriittisissä ja haastavissa tilanteissa toimimisen varmuuden 

kehittyminen 

- Työelämän kanssa tehtävän aidon yhteistyön toteutuminen, koska 

simulaatiocaset rakennetaan yhdessä työelämän edustajien, opettajien ja 

opiskelijoiden kanssa 

- Terveysalan henkilöstön osaamisen kehittyminen ja vahvistuminen 

- Terveysalan organisaatioiden simulaatiopedagogisen osaamisen 

vahvistuminen 

- Hoidon laadun ja turvallisuuden paraneminen 

- Yhteistyön vahvistuminen sekä paikallisella (AMK, SAKKY, KYS) että 

kansainvälisellä tasolla (esim. SESAM eli Society in Europe for Simulation Applied 

to Medicine). 

 

8. PROJEKTIN TOIMIJAT JA VASTUUT 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu, terveysala 

- koordinoi ja hallinnoi projektia 

- 3 opettajaa osallistuu simulaatio-ohjaaja koulutukseen 



- 10 opettajaa (eri koulutusohjelmista) tutustuu yhdessä opiskelijoiden kanssa 

autenttisiin tilanteisiin työelämässä (1 vko) keräten materiaalia 

simulaatiocasien ja orientoivien videoiden käsikirjoituksiin 

- simulaatiocasien rakentaminen ja videomateriaalin suunnittelu 

- simulaatiopedagogiikka-pilottikoulutuksen suunnittelu ja toteutus 

 

Savonia-ammattikorkeakoulu, digitaalisen median keskus 

- videomateriaalin valmistaminen (10 kpl videoklippejä) simulaatio-opetuksen 

pohjaksi 

 

Savon ammatti- ja aikuisopisto, sosiaali- ja terveysala 

- 2 opettajaa osallistuu savonia-ammattikorkeakoulun järjestämään 

simulaatiopedagogiikan pilottikoulutukseen ja sen kehittämiseen 

 

Kuopion yliopistollinen sairaala 

- 2-4 sairaanhoitajaa/klinikkaopettajaa rakentaa simulaatiocaset yhteistyössä 

Savonia-ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden kanssa ja 

osallistuvat simulaatiopedagogiikka-pilottikoulutukseen 

 

 

 

8.1. Projektihenkilöstön toimenkuvat 

 

Projektipäällikkö, Aija Hietanen 

 Vastaa koko projektin toteutumisesta yhdessä ohjausryhmän kanssa. 

 Kokoaa projektissa toimivat työryhmät ja koordinoi sekä johtaa niiden 

toimintaa. 

 Vastaa projektin seuranta-, väli – ja loppuraporttien laatimisesta rahoittajalle    

 Arvioi säännöllisesti projektin toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista ja 

raportoi niistä ohjausryhmälle.                                                                                                              

 Vastaa osittain projektin viestintäsuunnitelman toteutumisesta 

 

Taloussihteeri (Flat rate:n sisällä), Ritva Vehviläinen 

Huolehtii hankkeen taloushallinnosta ja maksatushakemuksen laatimisesta. 

 



Projektisihteeri 

 Huolehtii osaltaan viestintäsuunnitelman mukaisista toimista ja käytännöistä. 

 Valmistelee projektissa tarvittavat asiakirjat.  

 Toimii ohjausryhmän ja muiden kokousten sihteerinä. 

 Huolehtii palveluiden ostoon liittyvistä kilpailutuksista 

 Huolehtii projektiin liittyvästä tilastoinnista ja arkistoinnista 

 

Media-asiantuntija / Savonia, Hannu Karppinen 

Vastaa orientoivien simulaatiocasien videoinnin suunnittelu ja 

toteuttamisprosessista yhteistyössä opettajien ja opiskelijoiden kanssa 

 

Opettajat/Savonia 

Osallistuvat simulaatio-ohjaajakoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä 

pilotoimiseen. Keräävät autenttista materiaalia videoiden pohjaksi yhteistyössä 

opiskelijoiden kanssa viikon ajan eri terveydenhuolto-organisaatioiden yksiköissä 

 

Opettajat/ Sakky 

2 opettajaa osallistuu savonia-ammattikorkeakoulun järjestämään 

simulaatiopedagogiikan pilottikoulutukseen ja sen kehittämiseen 

 

Sairaanhoitajat /Kys 

2-4 sairaanhoitajaa rakentavat simulaatiocaset yhteistyössä Savonia-

ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden kanssa ja osallistuvat 

simulaatiopedagogiikka-pilottikoulutukseen 

 

Sairaanhoitaja/Savonia, Tommi Kinnunen 

Toimii simulaatioassistenttina ja vastaa simulaatiokeskuksen valmiudesta 

pilottikoulutusten aikana. Osallistuu osaltaan pilottikoulutuksen suunnitteluun ja 

pilotoimiseen sekä videoiden käsikirjoittamiseen. 

 

 

 

 

 

 



9. PROJEKTIN OHJAUSRYHMÄ 

 

Savonia-ammattikorkeakoulun edustaja 

Savon ammatti- ja aikuisopiston edustaja 

Kuopion yliopistollisen sairaalan edustaja 

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijan edustaja 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun edustaja 

 

 

10. PROJEKTIN VIESTINTÄSUUNNITELMA 

 

Projektin alkamisesta ja etenemisestä tiedotetaan kohderyhmäorganisaatioiden 

tiedotustilaisuuksissa, henkilöstökokouksissa sekä organisaatioiden 

henkilöstölehdissä. 

 

Simupeda-projektin pääasiallinen viestintäkanava on projektin blogi 

http://simupeda.wordpress.com. Blogi antaa kattavan ja aina päivitetyn tiedon 

projektin vaiheista ja etenemisestä. Lisäksi Simupeda-projektin sivut löytyvät 

Savonia-ammattikorkeakoulun (http://www.savonia.fi) hankerekisteristä. 

 

Projektin loppuvaiheessa projektin tuloksia markkinoidaan samassa yhteydessä 

Simula-projektin tulosten kanssa: esim. Simulaatio-keskuksen avajaiset, avoimet 

ovet, Savon Sanomat, Radio Kantti, Savonian Sanomat. 

 

Simupedan kokemuksia ja tuloksia esitellään sekä opetusalan (esim. ITK) sekä 

hoitotyön (esim. Sairaanhoitajapäivät) konferensseissa. Lisäksi Simupeda-projektin 

järjestää simulaatiopedagogiikkaan liittyvän loppuseminaarin. 

 

Simula- ja Simupedaprojektista tehdään yhteinen markkinointivideo, jota levitetään 

sosiaalisen median avulla (esim. Youtube, Sometu). 

 

Pilottikoulutuksesta ja sen tuloksista kirjoitetaan artikkeli opetusalan- ja 

terveydenhuoltoalan lehtiin. 

 

 

http://simupeda.wordpress.com/
http://www.savonia.fi/


11. TOIMINNAN JATKUMINEN JA TULOSTEN JALKAUTTAMINEN PROJEKTIN 

PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

 

Koska projektin tuottamat tulokset kehittävät oppilaitosten opetussuunnitelmia ja 

pedagogisia menetelmiä, on toiminnan jatkuvuus ja kehittyminen turvattu. Lisäksi 

Simula-projektissa tuotetut tilat ja välineet osaltaan takaavat toiminnan jatkumisen. 

Henkilökunnan ja opiskelijoiden motivaatio simulaatio-opetuksen toteuttamiseen 

takaa toiminnan jatkuvan kehittämisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


