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SIMUPEDA –ohjaajakoulutus (2op.) 

• Kohderyhmänä on sosiaali- ja terveysalan 
henkilöstö monialaisesti sekä opetushenkilöstö  

   eri kouluasteilla ja toimintasektoreilla 

 

• Ohjaajakoulutuksen tarkoituksena on, että oppija  

– perehtyy simulaatiopedagogiikkaan  

– suunnittelee ja toteuttaa simulaatioharjoituksen 
pienryhmässä tai parityönä 

 

 

 

  



Ohjaajakoulutuksen tavoitteet 

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa: 

 

– toteuttaa simulaatioharjoituksen 

   ja jälkipuinnin 

– tunnistaa simulaatio-oppimisen 
mahdollisuudet ja heikkoudet 

 



Koulutuksen rakenne ja sisältö  
 
Teoriaosuus 

- simulaatio-oppimisen lähtökohdat 

- simulaatioharjoituksen laatiminen ja 
toteutus 

- näyttöön perustuva simulaatio-
oppiminen 

- tehtävän anto ja harjoituksen 
suunnitelman aloittaminen 

 



Palautetta 1 teoriapäivästä 

”Päivässä parasta oli tietysti asiapitoinen asia 
asiantuntevasti esitettynä, mutta myös kouluttajien 
omalla innostuksella oli suuri merkitys omalle 
motivoitumiselleni. Päivän "paketti" oli varsin kattava. ” 

 

”Iso kiitos optimismista! Välillä omien ideoidensa kanssa 
ei saa vastakaikua kaikkialla, nyt olin oikeassa paikassa. 
Miten saamme tämän leviämään laajemmalle? No 
aloittamalla itse tietenkin. :)” 

 



Koulutuksen rakenne ja sisältö 

Itsenäinen työskentely mentorin ohjauksessa 

-   Itsenäistä työskentelyä noin 8 tuntia 

- Mentorin tuki ja ohjaus koko koulutuksen ajan 

- oppijat lähettivät harjoitussuunnitelmansa 
määräaikaan mennessä, jonka jälkeen 
mentori antoi ohjausta ja palautetta 
suunnitelmasta joko tapaamisissa tai 
sähköpostitse/puhelimitse 

- Kannustusta ja rohkaisua  

 

 



Palautetta mentoroinnista.. 

”Mentorointi onnistui tosi hyvin ja oli erittäin tarpeellinen. 
Harjoituksen suunnittelu ei olisi onnistunut ilman 
mentorointia, tai ei ainakaan niin hyvin.” 

 

”Osasimme laatia hyvän ja tarkan suunnitelman ja siinä 
osansa oli hyvällä mentoroinnilla” 

 

”Asiantuntemusta ja kokemusta tarvitaan tukena, jotta rosessi 
lähtee hyvin käyntiin.” 



Koulutuksen rakenne ja sisältö 

 Simulaatioharjoitukset 

 - Jokainen ryhmä piti suunnittelemansa         
   simulaatioharjoituksen jälkipuinteineen    
   toisten osallistujien ollessa toimijoina ja    
   tarkkailijoina 

 - ”jälkipuinnin jälkipuinti” 

 - keskityttiin erityisesti jälkipuinnin     
   pedagogiseen ohjaamiseen 

 

  

 



Palautetta harjoituspäivistä.. 

”Hyvää oli se, että tosissaan tehtiin näitä keissejä, 
heittäytyminen rooliin, opettajat oppilaiksi. Ihan hauskaa 
oli, toisaalta piinaavaa odottaa vuoroaan. Nähdä miten 
tehokas menetelmä on ja samalla haasteellinen toteuttaa.” 

 

"Tekemällä oppii" sanonta pitää taas paikkansa. Oman 
osuuden toteuttaminen käytännössä ja siitä saatava 
palaute mahdollistaa sen, että koko prosessin sisäistää 
niin, että saa valmiudet toteuttaa simulaatio-opetusta 
myös itsenäisesti” 



Koulutuksen toteutus 

Teoriaosuus 

Simulaatio-
oppimisen 
lähtökohdat 

 

Tehtävän anto 
ja harjoituksen 
suunnitelman 
aloittaminen 

Itsenäinen 
työskentely 

 

Simulaatio-
harjoitus-
suunnitelman 
tekeminen 
ohjatusti 

 

Harjoitukset 

Simulaatio-
harjoitusten 
toteutus 

Eri rooleissa 
toimiminen 

Palautteen 
saaminen 

Mentorin ohjaus ja tuki koko koulutuksen ajan 



Hankkeessa toteutuneet koulutukset 

1 pilottikoulutuksen ”pilotointi” 9/2012 – 5/2013 

– Osallistujat: Savonia AMK (8), Sakky (2) 

 

1 pilottikoulutus syyskuussa 2013 

– Osallistujat: Savonia AMK (12), Sakky (5), Kys (5) 

 

2 pilotointikoulutus helmikuussa 2014, joka toteutettiin 
Savonian uudessa simulaatiokeskuksessa.  

- Osallistujat: Savonia AMK (7), Sakky (6), Kys (5) 
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Simulaatio-ohjaajan opas 

• Apuväline täysimittaisen (full 
scale) simulaatioharjoituksen 
suunnitteluun ja toteutukseen 

 

• Tietoa simulaatio-oppimisen 
perusteista, terminologiasta ja 
simulaatioharjoituksen 
suunnittelusta 

 

• Opas jaetaan koulutuksessa 
(mobiiliversio suunnitteilla) 



Muistilistat  
 
simulaatioharjoituksen 
suunnitteluun ja 
jälkipuinnin ohjaamiseen 



Lisäksi… 

• Koulutuksessa tehdään toteuttamiskelpoinen 

harjoituksen suunnitelma 

• Koulutuksessa käytettävä materiaali on 
näyttöönperustuvaa ja monimediaista 

• Koulutuksen käyneille oma oppimisympäristö, jossa 
nähtävillä kaikki koulutuksessa laaditut harjoituksen 
suunnitelmat myös koulutuksen jälkeen (syntyy 
simulaatio-ohjaajien verkosto ja skenaariopankki) 

• Harjoittelut tapahtuvat upouudessa 
simulaatiokeskuksessa 

 



Koulutuksesta sanottua … 

”Harjoituspäivät olivat hyviä, keskustelua nousi 
hyvin… ohjaajilla oli positiivinen palautteenantotapa”  

 

”Päästiin tavoitteisiin. Harjoitukset sopivan pitkiä ja 
jälkipuintiin varattu riittävästi aikaa” 

 

”Moniammatilliset ryhmät hyvä valinta” 

 

”Yksi parhaista koulutuksista, joihin olen pitkän urani 
aikana osallistunut” 



” 2 opintopistettä on aivan liian vähän siihen 
nähden, että oppimista tapahtui ainakin 10 

opintopisteen edestä”  

 

Jatkamme kehittämistä! 

 



www.savonia.fi 


