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Suunnittelun tärkeys
 On todettu, että suunnitelmaan ei ole kiinnitetty  riittävästi 

huomiota. 
 GUIMOND, SOLE, SALAS. 2011 Getting Ready for 

Simulation-Based Training: A Checklist for Nurse Educators 
korostaa etukäteisanalyysin tekoa, jolloin on arvioitava:
 task and cognitive analysis; mitä harjoitukseen 

osallistuvien  tulee osata tehdä, tavoitteet laadittava 
siten, että niitä voi arvioida

 organizational analysis; käytettävissä olevat resurssit 
ja mitä ylipäätään on syytä harjoitella ( harjoituksen 
aiheen valinta)

 team analysis:;ketkä harjoitukseen osallistuvat
 learner analysis, oppijoiden taso määrittelee tehtävän 

ja tavoitteet  (https://www.researchgate.net/publication/51564503_Getting_Ready_for_Simulation-
Based_Training_A_Checklist_for_Nurse_Educators)

https://www.researchgate.net/publication/51564503_Getting_Ready_for_Simulation-Based_Training_A_Checklist_for_Nurse_Educators
https://www.researchgate.net/publication/51564503_Getting_Ready_for_Simulation-Based_Training_A_Checklist_for_Nurse_Educators
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Keskitalo T. 2015, s 66 . The Pedagogiacal model
for simulation-based healthcare education
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61885
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Simulaatioharjoituksen 
suunnittelun vaiheet
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 Tavoitteiden asettaminen

 Harjoituksen toteutuksen suunnittelu
 Jälkipuinnin/ Oppimiskeskustelun  suunnittelu



Aiheen valinta

 Tukee tavoitteiden saavuttamista
 On keskeinen ammattialan kannalta
 Huomioi oppijoiden lähtötaso (aloittelija, vahva 

osaaja, ammattilainen)



Tavoitteiden asettaminen

Mitä oppijan odotetaan osaavan harjoituksen 
jälkeen?

 Keskittyvät ydinasioihin (OPS) tai organisaatiossa 
tarvittavan osaamisen kehittäminen

 Selkeä, konkreettinen, ymmärrettävä
 Arvioitavissa oleva
 Vain 2-3 tavoitetta / harjoitus



Tavoitteiden asettaminen

 Osaamisen tasoa kuvattaessa voidaan käyttää 
apuna esim. Bloomin (1913) ja Daven (1968) 
taksonomioita:

- tietäminen (kuvaa, luettelee, tunnistaa…)
- ymmärtäminen (selittää, tekee yhteenvedon…)
- soveltaminen (ratkaisee, valitsee keinoja…)
- analysoiminen (yhdistää, tekee johtopäätöksiä…)
- syntetisoiminen (suunnittelee, kehittää…)
- arvioiminen (perustelee, vertailee, tulkitsee…)



Tavoitteet voidaan jakaa

 Teknisiin tavoitteisiin
 Esim. Potilaan tutkiminen, lääkkeet, toimenpiteet, 

protokollan tai opeteltavien periaatteiden oppiminen

 Ei teknisiin
 Esim. kommunikointi, päätöksenteko, suunnittelu, 

ennakointi
 Ns. NTS-skills ( ANTS-skills ) Tehtävän hallinta, 

tiimityö, tilannetietoisuus ja päätöksenteko 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20522911

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20522911


Esimerkkejä tavoitteista
• Opiskelijat tunnistavat, missä muutoksen vaiheessa potilas on ja osaavat 

soveltaa voimavaralähtöistä ohjausta potilaan ohjaamisessa.
• Osaa  tukea omaista yksilöllisesti lähestyvän kuoleman hyväksymisessä sekä 

tiedollisen että henkisen tuen keinoin
• Osaa arvioida potilaan tilan (ABCDE) - protokollaa käyttäen
• osaa todeta elottomuuden ja osaa  aloittaa peruselvytyksen
• Osaa johtaa elvytystä
• Osaa tehdä johtopäätöksen oireista ja aloittaa anafylaksiaan tarvittavan ensiavun
• Osaa huomioida kodin turvallisuuden riskitekijät  
• osaa toimia vuorovaikutustilanteessa päihtyneen asiakkaan kanssa sekä osaa 

ottaa puheeksi 
• kykenee kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmän jäsenenä kohtaamaan 

asiakkaan tasavertaisesti ja osallistamaan hänet omassa asiassaan

• Opiskelijat päätyvät asiakasyhteistyössä asiakkaan tarpeita tyydyttävään 
ratkaisuun 



Harjoituksen toteutuksen 
suunnittelu
Miten oppijoiden perehtyminen aiheeseen 

tapahtuu?
 Asiakkaan/ potilaan taustatiedot ja lähtötilanne
 Toimintaympäristön  suunnittelu (autenttisuus )
 Välineet ja laitteet, lomakkeet  jne
 Kuvattava harjoituksen eteneminen 

yksityiskohtaisesti
 Harjoituksen päättämiskriteerit
 Varasuunnitelma ( ns. tukitoimet), jos oppijat 

eivät etene ”suunnitelman ” mukaan



Harjoituksen toteutus

 Orientoi tilanteeseen
 Tarv. miniluento (5 min)
 Osaamistavoitteet
 Harjoitukseen osallistuvien roolit
 Simulaattoriin ja toimintaympäristöön tutustuminen

 Harjoituksen alkaessa
 Tarkkailijoiden tehtävät
 Mahd. videoleike



Harjoituksen toteutus

 Harjoituksen eteneminen
 Ohjaa tilannetta suunnitelman mukaan 
 Merkitse videotallenteeseen ( jos käytät) kohdat, joita 

hyödynnät jälkipuinnissa 
 Keskeytä, jos etenee täysin väärään suuntaan; kertaa 

tilanne ja aloita uudestaan

 Harjoituksen päättäminen



Jälkipuinnin/ oppimiskeskustelun 
suunnittelu
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