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Esityksen sisältö: 

• Moniammatillisen oppimisen taustaa 

• Kokemuksia moniammatillisista 
simulaatioista 

• Neuvoja moniammatillisen simulaation 
toteuttamiseen 



Mitä on moniammatillinen oppiminen? 

• Moniammatillisuus: engl. multiprofessional, 
interprofessional, transprofessional 

• Multiprofessional education = kolme tai useampi eri 
ammattiryhmä opiskelee yhdessä mitä tahansa asiaa 

• Interprofessional education = kaksi tai useampi eri 
ammattiryhmä oppii toisiltaan ja toisistaan 
parantaakseen yhteistyötä ja hoidon laatua 

• IPE (education), IPL (learning), IPP (practise) 
      
      



Miksi moniammatillista oppimista? 

• Hoito monimutkaista, ikääntyminen 
• Potilaiden kasvaneet odotukset 
• Lisääntynyt erikoistuminen 
• Opiskelijat haluavat/vaativat 
• Hoitovastuun ottaminen 
• Tiimityö 
• Interprofessionaaliset konfliktit 
• Kokonaisvaltainen potilaan kohtaaminen 
• Ammatillisten rajojen/päällekkäisyyksien tunnistaminen 
• Moniammatillinen hoito on tehokasta! 

 
 



Framework for Action on Interprofessional 

Education & Collaborative Practice 
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Miten niin tehokasta? 

• Potilas 

• Terveydenhuoltojärjestelmä 

• Potilasturvallisuus 

• Hoidon kustannukset 

• Työtyytyväisyys 



Mistä tämä tulos syntyy? 

 



Tiimityön taidot 

• Osaa toimia sekä johtajana että 
johdettavana 

• Tuntee tiimityön esteet 



Tehtävät ja vastuut 

• Ymmärtää omat tehtävänsä 

• Omat vastuunsa 

• Oman osaamisensa 

• Ymmärtää muiden tehtävän, vastuut ja 
osaamisen 



Kommunikaatio 

• Pystyy ilmaisemaan ja perustelemaan 
oman mielipiteensä 

• Kuuntelee tiimin jäseniä 



Oppiminen ja reflektio 

• Pohtii kriittisesti omaa toimintaa ja 
osuuttaan ryhmän toiminnassa 

• Siirtää opitut asiat työympäristöön ja 
toimintatapoihin 



Potilas 

• Potilaan tarpeiden tunnistaminen 

• Työskentely yhteistyössä potilaan 
parhaaksi 

• Potilaan perheen ja oman yhteisön 
sitouttaminen hoitoon 



Eettisyys 

• Ymmärtää ja tunnistaa omat ja muiden 
virheelliset ja yksiviivaiset käsitykset 
toisista ammattiryhmistä 

• Tunnustaa että jokaisen ammattilaisen 
näkemykset ovat yhtä oikeita ja tärkeitä 

• Tunnistaa ristiriitojen aiheet 



http://www.interprofessionalcare.mcgill.ca/

whatisiphc.htm 
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Kansainväliset yhteistyöverkostot 



TAYS Taito-hanke 



Mitä haluaisimme tehdä? 
• Lääketieteen opiskelijoille: 

–Moniammatillista simulaatiota 
– Lisää akuutteja taitoja: 

• Neurologia 
• Kirurgia 
• Sisätaudit 
• Psykiatria 

– Eettisiä ongelmia 
– Omaisten kanssa kommunikointia 
– Palliatiivisen hoidon ongelmia 
– Hoitokokouksen johtamista 
– Jne… 



Moniammatillinen perusopetus 
(interprofessionaalinen) 

• Logistiset ongelmat 

• Iso joukkotilaisuus vs. pienryhmiä 
– Huonoja kokemuksia 
Rosenfield D ym. Perceptions vs. reality: a qualitative study of student’s expetations 

and experiences of interprofessional education Med Ed 2011,45:471-477 

• Opiskelijoiden toive: 
– Pienet ryhmät, interaktiivisuus 

– Ei luento-opetusta: seminaarit, PBL, simulaatio 

– Jatkuva toistuva osa opetusta 

– Integroitu opetussuunnitelmaan 
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IPE ja simulaatio kohtaavat 

Palaganas ym. 2014 
 

IPE 
HCS 



Moniammatillinen simulaatio- 
ratkaisu IPE:n ongelmiin? 
Ongelmia IPE:n 
toteuttamisessa 

• Organisaation tuki puuttuu 
• Vaikea sovittaa eri 

opiskelijaryhmien tarpeita yhteen 
• Vaikea löytää sopivia, 

motivoituneita kouluttajia 
• Perinteisillä opetusmenetelmillä 

vaikea sitouttaa opiskeljoita 
oppimaan 

• Strukturoidun reflektion puute 
• Sosiaaliset hierarkiat, 

interprofessionaaliset ennakkoluulot 
ja inhimilliset ja kulttuuriin liittyvät 
tekijät vaikeuttavat piilossa 
oppimista 
 

Simulaation edut 

• Olemassa oleva simulaatio-
opetuksen organisaatio 

• Lähellä käytäntöä, helpompi löytää 
kosketuspintaa 

• Innostuneet ja motivoituneet 
kouluttajat 

• Opiskeljoiden kokonaisvaltainen 
sitoutuminen oppimiseen 

• Strukturoitu jälkipuinti 
• Paljastaa hierarkiat, ennakkoluulot 

ja antaa mahdollisuuden käsitellä 
näitä jälkipuinnissa 

Palaganas ym. 2014 



Esimerkki: MOPO-
tilanneharjoittelu PEO:n alueella 

 



• Kokemuksia terveydenhuollon 
ammattilaisten moniammatillisista 
simulaatioista 



Esimerkki 1: sydäntoimenpideyksikön 
elvytyskoulutuspäivä 

 

 

• Koko yksikön henkilökunta osallistui 

• Harjoittelu ryhmissä, joihin kuului sekä 
hoitajia, että toimenpidekardiologeja 



Esimerkki 1: sydäntoimenpideyksikön 
elvytyskoulutuspäivä 

 
• Rasti 1 

– Peruselvytysharjoittelua 

• Rasti 2 
– Potilas saa sydänpysähdyksen UÄ huoneessa 

• Rasti 3  
– Potilas menee kammiovärinään kesken 

koronaariangion 

• MUUTTANUT KÄYTÄNTEITÄ! 
 

 



Esimerkki 2: Röntgenyksikön 
lääketurvallisuuskoulutus 

 

• Luento + itseopiskelumateriaali 

• Yksi simulaatioharjoitus, jossa 2-3 
simulaatiocasea 

• Osallistuminen moniammatillisena ryhmänä: 
1-2 radiologia + 6 rtg-hoitajaa 

• Koulutus työpisteissä 





  1 2 3 4 5   Yhte

ensä 

Keski

-arvo 

Ei 

lainkaan 

tärkeä 

0 0 0 7 23 Erittäin 

tärkeä 
30 4,77 

Arvioi simulaatioita opetusmenetelmänä 
tässä lääkehoidon koulutuksessa 

Lähde: Suvi Aura, TtM, KYS 



Esimerkki 3: 
leikkausyksikön elvytyskoulutus  

 
• Luento elvytyksestä + itseopiskelumateriaali 
• Tunnin koulutus tiimeittäin 
• Aluksi lyhyt kertaus perusasioista 
• Painelun ja ventilaation harjoittelu 
• Defibrillaattorin esittely ja harjoittelu 
• Anestesiahoitajan tehtävälistan läpikäynti 



 



Esimerkki 4: 
traumapotilas 
• Monivammapotilas 
• Kallovamma + monivamma 
• Tensiopneumothorax 
• Vuotava potilas 

 
• Tutkiminen 
• Tukeminen 
• Elintoimintojen hallinta 

 
• Traumatiimiharjoittelu 
• Vuodesta 2007 



Esimerkki 5: pediatrinen potilas 
2013 

• Elvytys 
• Akuutti vitaalielintoimintojen häiriö 
• Akuutti diabetes 

 
• Ensihoitotoimenpiteet 
• Hengitystien hallinta 
• Intraosseaaliyhteys 



Miksi moniammatillista 
harjoittelua? 

• Miten muuten voi oppia tiimitaitoja, 
(kohdennettua) kommunikaatiota ja 
johtamista? 

• Järkevää: opitaan niiden 
ihmisten/ammattiryhmien kanssa, joiden 
kanssa todellisuudessakin toimitaan 

• Voidaan luoda toimintasuunnitelmia, sopia 
tehtävänjaosta 



How can they work together, 
if they don’t learn together? 



Aloita pohdinta 

• Mitä halutaan opettaa/harjoitella/arvioida 
moniammatillisella simulaatiolla 

• Kenen kanssa suunnitellaan 

• Mille tasolle tähdätään 

• Etsi OPS:n piilossa oleva 
moniammatillinen opintosisältö 



Monialaisen simulaatioharjoitussuunnitelman malli: - 
kymmenen avaintekijää 
lähde: Purden M, Fleischer D, Ezer H et al. The McGill Educational Initiative on Interprofessional 
Collaboration. http://www.interprofessionalcare.mcgill.ca/projectoverview.htm 
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Yhteenveto 
Simulaatio on voimakas opetusmetodi 

 

Simulaatio vaatii resursseja 

 

Simulaatio vahvistaa professionaalisuutta 

 

Simulaatio on ehdottomasti parhaimmillaan 
moniammatillisissa ryhmissä 
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Kiitos mielenkiinnosta! 

“Semmoiseksi se on nyt tullut yhteiskunta, ett’ei siinä näytä naiselle 
jalansijaa olevan. Mutta kun kaikki ympäri käy, onko syytä sinne 
kynsin hampain pyrkiäkään? En minä ainakaan näe, mikä siellä juuri 
luokseen houkuttelisi. Koulutko kenties? Peräti huonot! Läksyjä 
läksyjen päälle ja taas vaan läksyjä. Ei, toista opetustapaa käytti ennen 
Kristus, toista myös Sokrates. Ja he kasvattivat viisaita ihmisiä 
maailmaan, ei tuommoisia virkakoneita, joita tämän ajan kouluissa 
leivotaan.”  
   Minna Canth 


