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Keskeiset periaatteet

• Yksilölähtöisyys

• Ammatillisuus

• Yhteisöllisyys

• Aikataulun joustavuus

Kielijuttu liittyy 
kaikkeen –
turvallisuuteen ja 
suhteisiin.



ULOS 

LUOKASTA!

Suomessa opettaja 
tulee sinun luona. Onko 
sinä puhut hienosti vai 
huonosti.



Kouluttaja
• Pääsee aitoon työympäristöön ja oppii paljon 

uutta

• Toimii vuorovaikutuksessa sekä yhden 
ammattilaisen että työyhteisön kanssa

• Käyttää ammattitaitoaan joustavasti ja 
monipuolisesti – mutta ei välttämättä pääse 
suunnittelemaan ennakkoon



Talo elää 

tavallaan 

Aikataulua voi 
suunnitella ite –
hoitajalle ei aina 

onnistu. 



IHOLLA



Tämä sopisi mulle
hirveesti, paremmin 
kuin se että kulkee 
mukana.

Hoitaja ohjaa toimintaa

• Koulutus sovitusti työajalla.

• Koulutettava ohjaa toimintaa: toisten kohdalla 
painottuivat hoitotehtävät, toiset halusivat 
keskittyä dokumentointiin.

• Osalla omia tavoitteita, osalla ei.



• Tarvitaan yhteinen ymmärrys toiminnan 
tarkoituksesta!

• Palautetta autenttisista puhetilanteista; 
puhelimessa, omaisten kanssa, hoitotilanteissa

• Harjoitusta esimerkiksi haavanhoidon 
kirjaamisen laajempaan kuvaukseen ja Haipro-
ilmoituksen tekemiseen

• Melko vähän moniammatillisia
viestintätilanteita



Ulkosilmät yksilöön ja 

ammattiin
Yhteinen 

keskustelu ja 
suunnittelu

Sä teit näitä 
esimerkkejä mun

vaikeuksien 
perusteella, uudet 

sanatkin löytyy, se on 
hyvä

Eri juttu kun sä oot
kurssilla: opettajalla 
on jotain, mutta sä

et tarvitse

Suoraan liittyy 
töihin. -- Kun 
käyttää koko ajan, 
sitten voi muistaa.

Jos on koulussa, 
joskus jää 
kysymättä.



TYÖPAIKALLA



Mikä ennakoi onnistumista?

Frekventit tilanteet

Odotuksenmukaiset tilanteet

Mahdollisuus käyttää ei-kielellisiä avuja

Sosiaalinen vastuu jakautuu

Kiireelliset tilanteet

Häiriötekijöitä tilanteessa 

Kriittiset tilanteet 



Vaaran paikkoja

• Kun on aikapula, ei ole mahdollisuutta 
yksityiskohtien huolitteluun

• Vaikea tulkita epäsuoria ohjeita:

Omaiselle kannattaa ehkä soittaa.

• Sarkasmia ja ironiaa on vaikea tunnistaa:

Sellanen pieni haasteellisuus tässä tulossa.

• Rouhea puhekieli

Hihkaset sitten, mä tuun jeesimään.



Työyhteisön vaikutus

”Opin joka päivä. Seuraan muita - hän teki näin.”
”Saan muiden raporteista ideoita.”
”Kysyminen on helppoa.”
”Jos kirjoittaa väärin, kukaan ei korjaa.” 
”Työkaveri ei voi antaa negatiivista palautetta.” 
”[kollegoiden] on vaikea korjata koko ajan.” 
”Ite pitää olla aktiivinen, ei kaikki halua pyytää 
apua.”
”Osastonhoitajan rooli on tärkeä.”



Eväitä eteenpäin

”Tää on ollu hyvä keksintö.”
”Jatkakaa, se auttaa paljon, 
melkein luksusta.”
”Minä luulen että kurssilta nyt yksi vuoden 
loma.”


