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ennakkomateriaali 

Tiedekunnan simulaatio-opetusta halutaan kehittää ja lisätä. Kun opiskelijoiden sisäänotto kasvaa, on 

vaikeaa järjestää kaikille opiskelijoille samanlaisia potilaskontakteja. Simuloiduilla potilastapauksilla voidaan 

järjestää kaikille saman sisältöinen opetus ydinaineksesta. Simulaatiossa opiskelijalla on mahdollisuus 

harjoitella ja tehdä virheitä ilman, että potilasturvallisuus vaarantuu. Opiskelijat saavat tällä hetkellä 

harjoitella kliinisiä taitoja ja toimenpiteitä liian vähän. Taitoja ja toimenpiteitä on mahdollista harjoitella 

malleilla, mutta opiskelijoita täytyy aktivoida harjoitteluun tekemällä harjoittelusta osa kurssien 

suoritusvaatimuksia. Opiskelijakyselyn mukaan kaikenlaiset simulaatio-opetukset ovat erittäin pidettyjä, ne 

koetaan hyödyllisiksi ja niitä toivotaan lisää. Opettajille suunnatussa kyselyssä pahimpana esteenä siihen, 

että muuttaisi jonkin ryhmäopetuksen simulaatio-opetukseksi, pidettiin suunnittelu- ja kehitystyöhön 

käytettävissä olevan ajan puutetta. 

Lääketieteen koulutusohjelman simulaatio-opetukset nyt 

- Täysimittaiset simulaatiot 

 pakolliset: anestesiologia Elvytys ja intubaatio, Päivystyksen kertauskurssi, sisätaudit 

Rintakipu ja hengenahdistus rytmihäiriöskenaariot, OSCE-tentti  

 valinnaiset: anestesiologia Käytännön anestesiologia, Akuutti hengitysvajaus, fysiologia 

Ruoansulatus ja ravitsemus 

 Matalamman teknologian nukkesimulaatiot 

 ykkösvuosikurssi maallikkoelvytys (toiminta hätätilanteessa) 

 lastentaudit elvytys ja hätätilanne 

 Task training –tyyppinen harjoittelu ryhmäopetuksissa 

 Kirurgia ompelu keinoiholla, fantomin katetrointi, suprapubisen kystostooman laitto, 

pleuradreenin laitto possulle  

 Sisätaudit sydänäänten kuunteluharjoittelu Harvey simulaattorilla, nivelpistot, EKG-pankki 

 Anestesiologia kanylointi  

 Radiologia valinnainen uä-ohjatut punktiot 

 Naistentaudit synnytys lantiomallilla, kohtumalli, käsivarsimalli 

 Lastentaudit vauvanuken tutkiminen 

 Korva-nenä-kurkkutaudit erilaisia malleja, trakeostomia, nenäverenvuoto 

 Simuloidut potilaat ryhmäopetuksissa 

 näyttelijäpotilaat opiskelijasta ammattilaiseksi –opintojaksolla 2. ja 4 lukuvuonna 

 rooleissa näyteltyjä potilaskokouksia moniammatillinen tiimityö -opintojaksolla 

 yleislääketieteen kurssilla roolikeskustelut 

 kokemuskouluttajat (harjaantuneita potilaita) yleislääketieteen propedeutiikassa 

 näyttelijäpotilas moniammatillinen tupakasta vieroitus –opinnoissa 

 Virtuaalinen potilaspankki 

 useilla opintojaksoilla käytössä pankkiin tehtyjä potilastapauksia, joiden ratkominen on osa 

kurssisuoritusta 



 kuukauden tapaus lähetetään opiskelijoille 

 Vapaaehtoiset moniammatilliset simulaatioyhteistyökurssit 

 neurologia, Arcadan kanssa 

 ensihoito, Metropolian kanssa 

Suunnitellut uudet täysimittaiset simulaatio-opetukset 

Sisätaudit, 2015 lisätään täysimittainen simulaatioryhmäopetus 

Keuhkotaudit, alkuun yksi täysimittainen simulaatio  

Farmakologia, syksystä 2016 suunnitelmana aloittaa lääkevasteita havainnollistavat simulaatiot 2. 

vuosikurssilla 

Moniammatillinen yhteistyö Metropolian kanssa, suunnitteilla 2,5 op vapaaehtoinen kurssi yhdessä eri 

alojen hoitajien kanssa kullekin lukuvuodelle, suunnitelmat täysin auki 

Taitopaja 

Opiskelijoiden itseharjoittelupaikka Taitopaja on opiskelijakyselyn perusteella suosittu, mutta vajaakäytöllä. 

83 % ≥3-kurssilaisista on harjoitellut Taitopajassa ja harjoittelu on koettu erittäin hyödylliseksi. 

Ylivoimaisesti eniten on harjoiteltu tenteissä ja opetuksen ennakkotehtävänä vaadittuja intubointia, 

elvytystä ja ompelua. Käytännön harjoitteluohjeissa on ollut puutteita.  Taitopajan 

harjoittelumahdollisuudet alla, syksyllä 2015 tulevat uutuudet lihavoituna. 

 Sisätaudit 

 verenpaineen mittaus opiskelukaverista 

 tavallisten ja poikkeavien sydänäänien kuuntelu Harvey-simulaattorilla 

 EKG:n ottaminen opiskelukaverista 

 Neurologia 

 neurologinen status opiskelukaverista 

 lumbaalipunktio fantomilla 

 Kirurgia 

 haavan ompelu keinoihoon 

 miehen alatiekatetrointi fantomilla 

 nenämahaletkun laitto fantomille 

 Anestesiologia 

 aikuisen intuboiminen fantomilla 

 laskimokanyylin laitto opiskelukaverille 

 laskimokanyylin laitto tekokäteen 

 Keuhkosairaudet 

 PEF-mittaus itsestä 

 tavallisten ja poikkeavien keuhkoäänien kuuntelu Harvey-simulaattorilla 

 arterianäytteen otto fantomilla  

 Silmätaudit 

 silmänpohjien tutkiminen opiskelukaverista 



 silmänpaineen mittaaminen opiskelukaverista 

 silmänpohjan poikkeavien löydöksien tunnistaminen digitaalisella silmänpohjamallilla  

 silmän normaalin ja poikkeavan refraktion havainnointi optisella silmämallilla 

 Korva-nenä-kurkkutaudit 

 opiskelukaverin korvan tutkiminen otoskoopilla 

 opiskelukaverin korvan tutkiminen tympanometrillä 

 Radiologia 

 100 tavallisimman radiologisen kuvalöydöksen tulkinnan harjoittelu (2 radiologista 

työasemaa ja 4 iMac-tietokonetta) 

 uä-laitteen käytön harjoittelu opiskelukaveriin 

 Naistentaudit 

 gynekologinen tutkimus fantomilla 

 kierukan laitto fantomille 

Simulaatio-opetuksen kehitystyön suunnitelmia lähiajalle 

Päätavoitteet ovat Taitopajan käytön selvä lisääminen, pedagogisesti ja tutkimuksin perustellun simulaatio-

opetuksen lisääminen, aktiivinen viestintä sekä yhteistyö HUSin ja muiden opinahjojen kanssa. 

1. Taitopajan toimintaa laajennetaan ja kehitetään tukemaan kliinisten kurssien osaamistavoitteita 

- Opiskelijoiden itsenäistä harjoittelua ohjaamaan etsitään tai tarvittaessa tehdään 

opetusvideoita, joiden linkit laitetaan harjoittelupisteille, tarkoituksena että opiskelija 

katsoo ohjeet omalla mobiililaitteella 

- Taitopajan muuton ja laajennuksen valmistuttua pidetään avajaiset, joihin kutsutaan 

opettajat ja opiskelijat 

- Taitopajaa pidetään opiskelijoille avoinna Biomedicumin aukioloaikoina, arkisin klo 19.30 

saakka 

2. Käynnistetään Taitopajan erikoisalakohtaiset teemailtapäivät, tavoitteena edistää kädentaitojen 

oppimista ja tehdä Taitopajaa tutuksi opiskelijoille ja opettajille 

- tavoitteena edistää kädentaitojen oppimista ja tehdä Taitopajaa tutuksi opiskelijoille ja 

opettajille 

- noin kerran kuussa alkuun keskiviikkoiltapäivisin  

- mukaan lupautuneet erikoisalat kirurgia, naistentaudit, silmätaudit, knk, keuhkotaudit, 

sisätaudit, neurologia 

3. Käynnistetään valinnainen kliinisten kädentaitojen harjoitteluun pohjautuva kurssi 

- laaditaan kurssisuunnitelma 2,5 op valinnaisesta kurssista Lääkärin kädentaitoja 

simulaatiomenetelmillä 

- hyväksytetään suunnitelma Perustutkinnon suunnittelutoimikunnassa 

- kurssin sisältö: itsenäistä harjoittelua Taitopajassa, opettajan kuittaamia käyntejä 

taitopajan teemapäivissä, oppimispäiväkirja sisältäen kuvia, videota ja kirjoitettua 

pohdintaa oppimisesta 

4. Seurataan Taitopajan ja simulaatiotilojen käyttöä ja käyttökokemuksia 

- Taitopajalle tehdään jatkuvasti avoin e-lomake, johon pyydetään jokaista kävijää 

rekisteröimään käyntinsä ja antamaan lyhyt palaute 

- simulaatiotilat varataan opetukseen varauskalenterista, josta saadaan laskettua käyttöaste 



- jokaisesta käynnistä simulaatio-opetuksessa kerätään e-lomakkeella lyhyt palaute sekä 

opiskelijoilta että opettajilta  

5. Parannetaan simulaatioyksikön mahdollisuuksista tiedottamista opiskelijoille ja opettajille 

- haetaan visuaalisen ilmeen luomiseen ja sisäiseen ja ulkoiseen viestintään apua yliopiston 

viestintä- ja markkinointipalveluista 

- kehitetään yksikön flammasivua tiedotusalustana 

- tiedotetaan Taitopajan teemailtapäivistä opiskelijoille myös LKS:n ja Thoraxin tiedottajien 

kautta  

- kutsutaan kiinnostuneita opettajia aktiivisesti tutustumiskäynneille 

- lokakuussa 2015 järjestetään terveystoimittajien käynti simulaatiotiloihin  

6. Pyritään aloittamaan Taitopajassa vertaisohjaajatoiminta (epäselvää voiko onnistua 

rekrytointikieltotilanteessa) 

- tavoitteena vertaisohjaaja paikalla Taitopajassa kerran viikossa illan ajan 

- vertaisohjaaja voi tehdä samalla syventävät opinnot 

- vertaisohjaajatoiminnan hyödyllisyys arvioidaan mm. opiskelijapalautteen perusteella 

7. Lisätään pedagogisesti perusteltua simulaatio-opetusta ajanmukaisin laittein hyvissä opetustiloissa 

- kootaan simulaatioyksikön ohjausryhmä, johon kutsutaan aktiivisimmat simulaatio-

opetusta antavat opettajat ja simulaatioyksikön opetushoitaja 

- kokoonnutaan syyslukukaudella ja mietitään simulaatio-opetustilan varustelun 

kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia tukea simulaatio-opetuksia aloittavia opettajia 

simulaatiopedagogiikassa 

8. Kannustetaan opettajia muuttamaan ryhmäopetuksiaan pedagogisesti perustelluiksi simulaatio-

opetuksiksi 

- halukkaille opettajille järjestetään hands-on apua ensimmäisen simulaatio-opetuksen 

suunnitteluun 

- hyödynnetään valmiita simulaatiotapausskriptejä MedEdWorld-portaalista 

9. Kehitetään yhteistyötä HUS ATEKin simulaatioyksikön kanssa tavoitteena HY:n ja HYKSin yhteinen 

simulaatiokeskus 

10. Etsitään maailmalta parasta mahdollista mallia lääketieteen perusopetuksen simulaatio-opetuksen 

järjestelyistä 

11. Taitojen oppimisesta ja simulaatio-opetuksesta tehdään tutkimusta  

12. Tehdään laatutyötä ja dokumentointia Sociesty for Simulation in Healthcare -akkreditointia varten 

 

 


