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” Jos toimit aina niin kuin aina ennenkin, 
saat aina sen saman kuin olet ennenkin 
saanut, Jos se kuinka olet tehnyt ennen 
ei toimi, tee se jotenkin muuten”

O`Conner & Seymor 1990

Kirjassa Poliisityön psykologia

CASE – harjoittelu, hyvä pohja uuden 

opetusmenetelmän käyttöön ottamiseen



Simulaatio ja simulaatio-opetus

• Simulaatio-oppimisessa yhdistetään käytäntöä ja teoriaa turvallisessa 
ja mielekkäässä ympäristössä yhdessä toisten kanssa

• Simuloinnilla kuvataan tai jäljitellään jotain tosielämän tapahtumaa tai 
toimintoa

• Simulaatiolla (simuloinnilla) tarkoitetaan todellisuuden jäljittelyä

• Simulaatio-opetus rakentuu kolmesta vaiheesta:

– simulaatiotilanteeseen valmistautumisesta

– itse simulaatiosta

– tilanteen purkamisesta

• Simulaatio-opetuksen sisällyttäminen opintojaksolle edellyttää 
opettajalta substanssiosaamisen, laajan käytännön työkokemuksen ja 
teknisten taitojen



Simulaatio – näyttöön perustuva opetusmenetelmä 

hoitotyön ja ensihoidon opetuksessa

• Tutkimustulokset osoittivat, että simulaatio on monipuolinen ja 
oppimisprosessia edistävänä opetusmenetelmänä

• Simulaation käyttö opetuksessa vaatii osallistujiltaan vahvaa teoriapohjaa 
sekä taitoa ja uskallusta heittäytyä sekä tehdä virheitä

• Asiantuntijat perustelevat simulaation käyttöä eettisyydellä ja 
potilasturvallisuudella

• Erityisen hyödyllisenä simulaatio koetaan etiikan osa-alueilla ja 
päätöksentekotilanteissa 

• Simulaatioharjoittelu edistää oikean sisäisen mallin omaksumista ja 
ammatillista kehittymistä kokonaisvaltaisemmin kuin perinteinen opetus



Simulaatiomalli

Simulaatiomalli sisältää 

viisi käsitteellistä osaa:

• Opettajasta riippuvat 

tekijät

• Opiskelijasta riippuvat 

tekijät

• Opetusmenetelmän 

osatekijät

• Simulaation rakenteelliset 

ominaisuudet

• Tulokset 



Opettajat ovat olennainen osa onnistunutta 

simulaatiotilannetta

• Opettajan rooli simulaatiossa nähdään oppimisen edistäjänä 

(fasilitaattorina) opiskelijoiden oppimisprosessissa

• Simulaatiossa opettajan roolia on kuvattu myös aktiivisena tiedon 

jakajana

• Simulaatio-opetuksessa korostuu ohjaus: 

– opiskelijoita ohjataan toimimaan simulaatiotilanteessa ja 

opastetaan laitteiden toiminnassa

• Huolellisen ohjauksen saatuaan opiskelijat voivat keskittyä itse 

simulaatiotilanteeseen



• Opettajan tulee olla myös itse valmis toteuttamaan 
simulaatiota

• Kokea simulaatio miellyttäväksi opetusmenetelmäksi

• Opettajat saattavat kokea samoja tunteita kuin opiskelijat: 

– ahdistusta ja epämukavuutta uudessa tilanteessa

• Opettajan osallistuminen simulaatioon luo vapautuneet 
ilmapiirin ja rohkaisee arempia opiskelijoita

Opettajan osallistuminen simulaatioon



Simulaatio-oppimisprosessin vaiheet

Lähde: Hannu Salonen 2014 Teoksessa Learning Garden



Oppiminen ja ymmärtäminen

Lähde: Hannu Salonen 2014 Teoksessa Learnig Garden

• Tieto

• Taito

• Asenne

• Käyttäytyminen



Simulaation palautekeskustelu ja sen 

kolme vaihetta

1. Kuvaileva vaihe (5min)

– Yhteinen kuva tapahtuneesta, roolit

• Mitä tapahtui, kuka teki ja mitä

2. Analyyttinen vaihe (20min)

– Hyvät asiat

• Mitä teitte, missä onnistuitte, mikä oli hyvän teon taustalla

• Kehitettävät asiat

• Lopuksi kootaan tavoitteiden mukainen kokonaisuus yhteen

3. Soveltamisvaihe (5-10min)

– Mitä oppijat ovat oppineet?

– Jokainen kertoo, miten opitun voisi siirtää käytäntöön työelämässä

– Tiedostetaan käytännön ja simulaation erot

– Mitä vien mukanani työelämään



Esimerkki onnistumisesta

”Oli vaikea tehdä päätöksiä, kun ei tarvinnutkaan päättää mitä pitää tehdä”



Simulaatio mahdollistaa 

eettisesti vaativan 

päätöksenteon 

sisällyttämisen opetukseen



Tiimityö, kommunikaatio ja vuorovaikutus osana 

simulaatio-oppimista



Puhelimessa tapahtuva hoitotyö –
simulaatio osaamisen vahvistajana

• Poikkeaa täysin muusta hoitotyöstä

– mm. toimintakyvyn arvioinnin 
vaativuus

• Kaikki ei ole sitä, miten soittaja sen 
kertoo

– muunnellun totuuden riski

• Riskioireen ja/tai riskitilanteen 
tunnistaminen haastavaa

• Ei akuuttia terveysongelmaa, mutta 
sosiaalisen hädän riskitilanne voi 
olla kriittinen

• Edellyttää hoitotyön asiantuntijalta 
peternalistista työotetta

KUVA: XAMK Kotka simulaatio-opetustilanne

KUVA: XAMK Kotka simulaatio-opetustilanne



Ambulanssisimulaattori ja simulaatio-opetuksen 

uudet ulottuvuudet

AMB SIMU 16.11.2016




Minisairaala jossa simulaatio-oppimisympäristö 



Simulaatio-oppimisympäristö



Simulaatio-oppimisympäristön debriefing tilat ja 

etäopetustila



Ambulanssi, harjoitustalo sekä koti 

oppimisympäristö



Lisätietoja:

juhani.seppala@xamk.fi

Puh. 044 702 8244

Ambulanssisimulaattori:

Facebook:

https://www.facebook.com/xamkambulanssisimulaattori/?fref=ts

XAMK AMB SIMU 360

https://360.xamk.fi/kotkan-kampus/amb-simu-debriefing

XAMK AMB SIMU www

https://www.xamk.fi/koulutus/ambulanssisimulaattori/
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