
Tervetuloa 
Simulaatio-

ohjaajakoulutukseen



KOULUTUKSEN TAVOITTEET

• osaa suunnitella ja toteuttaa     
simulaatioharjoituksen 

• osaa ohjata oppimiskeskustelun
• tunnistaa simulaatio-oppimisen 
mahdollisuudet ja kehittämistarpeita 

omassa työssään



Menetelmä, jolla jäljitellään todellista 
tapahtumaa tietyn päämäärän saavuttamiseksi 
(David Gaba 2004 ja Peter Dieckmann 2009)

Sote-alan simulaatioissa jäljitellään aitoa 
asiakkaan kohtaamista tai hoitoon liittyvää 

tilannetta.



Miksi simulaatioita?

- potilasturvallisuuden puutteet sosiaali- ja 
terveydenhuollossa mm. kommunikaatiossa  

- yhteistyötaitojen kehittäminen
- hätätilanteita ei voi tosielämässä harjoitella, harvoin 

esiin tulevista tilanteista ei kerry kokemusta
- turvallista, toistettavaa, muunneltavaa
- autenttisuus lisää 

motivaatiota
- virheistä voi oppia   

”USAssa todettu, että lähes 80% 
haittatapahtumista on seurausta  

vuorovaikutukseen ja 
moniammatilliseen yhteistyöhön 

liittyvistä pulmista”



Potilassimulaattorit
jaetaan realistisuuden  (fidelity) suhteen 
low – medium - high

Standardoitu asiakas/potilas
opetettu simuloimaan tiettyä roolia

Simulaatio - harjoituksen eri tasot; yksittäisten 
toimenpiteiden tai taitojen harjoittelusta 
täysimittaiseen simulaatioharjoitukseen



High fidelity
simulation

Full scale
simulation

• suunniteltu kaikki 
vaiheet

• toistettavuus 
standardoituna

• oppimiskeskustelu



SIMULAATIO-OPPIMISEN 
PERIAATTEITA OVAT 

LUOTTAMUKSELLISUUS, 
TURVALLISUUS, 

TASAVERTAISUUS JA 
YHTEISÖLLISYYS

Simulaatio-oppimisen filosofinen ja 
pedagoginen perusta konstruktivistismissa ja  

sosiokonstruktivismissa; 
yhteistoiminnallisuus, reflektointi ja tiedon 

sosiaalinen prosessointi



Mitä simulaatioissa voi 
oppia?

Osaamisen eri 
ulottuvuuksia:

1. Älyllinen
2. Tekninen
3. Eettinen
4. Vuorovaikutus
5. Tunne

Kaikilla eri osaamisen 
ulottuvuuksilla

simulaatio-oppiminen 
edistää oppimista ja 

osaamisen 
syventämistä. 



MITÄ TIEDETÄÄN SIMULAATIO-
OPPIMISEN HYÖDYISTÄ?

TIEDETÄÄN, ETTÄ 
 OPISKELIJAT TYKKÄÄVÄT 

SIMULAATIOISTA 
 EDISTÄÄ TAITOJEN HARJAANTUMISTA 
 LISÄÄ VUOROVAIKUTUSTAITOJA

Suvi Toivanen



ITSELUOTTAMUKSEN JA –VARMUUDEN 
KEHITTYMINEN (self-confidence, self-efficacy)

Simulaatio-opetus lisää itseluottamusta ja itsevarmuutta 
 Bremner ym., 2006; Norman, 2012; Schoening ym., 2006; Sinclair & 

Ferguson, 2009; Seybert ym., 2012

Tavoitteiden selkeydellä ja vaikeusasteen sopivuudella korrelaatio 
hoitotyön opiskelijoiden tyytyväisyyteen ja itseluottamuksen 
kehittymiseen  

 Smith, S. & Roehrs, C. (2009). High-Fidelity simulation: Factors correlated
with nursing student satisfaction and self-confidence. Nursing Education
Perspectives, 30. 

Opiskelijoiden lähtötason huomiointi harjoitusten 
suunnittelussa tärkeää 

- esim. Larew, C., Lessans, S., Spunt, D., Foster, D. & Covington, B.  (2006). 
Innovations in clinical simulation: Application of Benner`s  theory in an 
interactive patient care simulation. Nursing Education Perspectives, 27.

Marja s-l 2015



MIKÄ ON SOPIVA RYHMÄKOKO?

• On esitetty, että enintään 8 osallistujaa / potilassimulaatio 
(Tieranta & Poikela 2012)

• Suurille ryhmille muita simulaatioratkaisuja 
 simulaation taso 0-2  voidaan käyttää suurella ryhmällä ja yhdellä 

opettajalla
 simulaation taso 3-5  edellyttää pienryhmiä ja useaa ohjaajaa

Suvi Toivanen



Tieranta, O. & Poikela, P. (2012)



”Tässä oppii tekijät ja  
ehkä vielä enemmän  

kun kattoo” 
Sairaanhoitaja 38v
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