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 Simulaatio-oppiminen on aikaisempaan tietoon ja kokemukseen pohjautuvaa oppimista, itsenäisen 

toiminnan sekä päätöksenteon kehittämistä. Paras oppiminen tapahtuukin reflektion kautta, jossa 

opiskelijat arvioivat omaa toimintaansa simuloidun tilanteen jälkeen. 

Simulaation tarkoituksena on mahdollisimman autenttisesti jäljitellä ja ennalta suunnitellusti 

harjoitella erilaisia tilanteita tai jonkin yksittäisen asian simulointia. Simulaatiotilanteessa voidaan 

turvallisessa ympäristössä harjoitella ja kehittää valmiuksia aidoista tosielämän tilanteista 

suoriutumiseen (potilas)turvallisesti. 

Salpauksessa simulaatio-opetusta on toteutettu myös pitkään vaihtelevissa tiloissa ja tilanteissa. 

Vuonna 2018 alkoi suunnittelu oman simulaatio-oppimisympäristön rakentamisesta terveys- ja 

hyvinvointialan tiloihin samalla kun uusia tiloja saneerattiin. Tämä mahdollisti hyvän suunnittelun 

kautta toteuttaa nykyaikainen ja monipuolinen simulaatio-oppimisympäristö opetukseen. 

Oppimisympäristö sijaitsee Salpauksen Keskusta - kampuksella osoitteessa Ståhlberginkatu 10. 

Oppimisympäristöjen kehittämisessä on pyritty huomioimaan se, miten opiskelijoiden yksilöllisen 

osaamisen mahdollisuudet ja seuranta saataisiin paremmaksi. 

Tilat valmistuivat loppuvuodesta 2019 ja ne otettiin käyttöön tammikuussa 2020. Koronasta johtuen 

tilojen täysipainoinen hyödyntäminen ei ole ollut mahdollista, mutta siitä huolimatta käyttöaste on 

ollut hyvällä tasolla. Simulaatioista on järjestetty koulutuksia opetushenkilöstölle ja opiskelijoille. 

Tiloissa on mm. opettajien toimesta tehty tallenteita erilaisista hoitotyön tilanteista, joita on 

hyödynnetty etä- ja verkko-opetuksessa muun varsinaisen simulaatio-opetuksen rinnalla. 

Tällä hetkellä oppimisympäristöä hyödynnetään terveys- ja hyvinvointialojen lisäksi myös kaupan ja 

hallinnon alalla sekä ICT – alalla. Samoin työelämän kanssa toteutettavaa yhteistyötä on tarkoitus 

lisätä jatkossa. Myös muilta aloilta on osoitettu kiinnostusta ja monialaisia simulaatioita on 

suunnitteilla. Lähitulevaisuuden yksi tavoite on myös yhdistää virtuaalimaailma osaksi simulaatio-

oppimista. Salpauksella on käytössä kahdet Hololens 2 – virtuaalilasit joilla voidaan esimerkiksi 

yhdistää simulaatioon erilaisia ohjeita tai check-listoja lisätyn todellisuuden (XR) avulla.  

Salpaus on mukana VISU – hankkeessa (Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt ammatillisessa 

koulutuksessa: https://blog.edu.turku.fi/visu/ ), jonka yhtenä tavoitteena on kehittää eri 

https://blog.edu.turku.fi/visu/


hankeverkostojen kautta uutta teknologiaa hyödyntäviä oppimisympäristöjä. Hankkeen tavoitteena 

on myös luoda erilaisia pedagogisia malleja opetukseen.  

Simulaatio-oppimisen pedagoginen malli Salpauksessa 

Simulaatiopedagogiikalla tarkoitetaan oppimista mahdollisimman autenttiseksi rakennetussa 

ympäristössä. Oppimisessa pyritään rakentamaan mentaalinen malli, jonka voisi toimintatavan voisi 

siirtää erilaisiin aitoihin toimintaympäristöihin. Salpauksen Oppimisympäristöä on mahdollista 

muuttaa eri toimintaympäristöihin ja tilanteisiin sopivaksi koulutusalasta riippumatta. 

Oppimisympäristön tekninen toteutus mahdollistaa laadukkaan simulaatioharjoituksen toteutuksen.  

Salpauksessa opettajat ovat perehtyneet simulaatiopedagogiikkaan ja tulevaisuudessa pyritään 

siihen, että simulaatioita hyödyntävät opettajat olisivat suorittaneet simulaatio-ohjaajakoulutuksen. 

Opettajat myös hallitsevat simulaatiojärjestelmien ja potilassimulaattorin käytön osana simulaatioita.  

Simulaatio – opetus ja – oppiminen jakautuvat käytännössä neljään eri vaiheeseen. Ennen 

simulaatiotilannetta oppijoilla tulee olla riittävä teoreettinen osaaminen opiskeltavasta aiheesta. 

Oppiminen voidaan toteuttaa luentoina, itsenäisenä opiskeluna, tiimioppimisella tai esimerkiksi 

teettämällä opiskelijoilla erilaisia tehtäviä. Teoreettista osaamista tulee siis olla ennen kuin siirrytään 

itse simulaatioharjoitukseen.  

Ennen varsinaista simulaatioharjoitusta jokaisen opiskelijan kanssa käydään läpi mitä 

simulaatiopedagogiikka tarkoittaa. Lisäksi opiskelijoille käydään läpi simulaatioharjoituksen etiketti 

(Kuva 1). Simulaatioharjoituksessa luottamus on avainasemassa ja tätä korostetaan. “Kaikki mitä 

tapahtuu simulaatiossa, jää simulaatioon”. Näin opiskelijoille muodostuu kuva oppimisesta ja sillä 

saadaan myös lisättyä luottamusta simulaatioihin. Opiskelijat tutustuvat myös itse tiloihin ja 

harjoituksessa käytettäviin välineisiin. Jos käytetään potilassimulaattoria niin siihen tutustumiseen 

kannattaa myös varata aikaa. Tavoitteet tulee myös käydä läpi ennen harjoitusta. Näin opiskelijat 

myös tietävät, mitä heiltä odotetaan. Opiskelijoita voi myös hyödyntää eri rooleissa. Eri rooleissa 

toimiminen opettaa asioita erilaisista näkökulmista. 

 

Kuva 1. Simulaation etiketti 



Itse simulaatioharjoitus toteutetaan seuraavaksi. Simulaatioharjoitus kannattaa suunnitella 

mahdollisimman hyvin etukäteen luotujen tavoitteiden mukaisesti. Laadukas suunnittelu ja 

oppijalähtöisuus ovatkin simulaatioiden järjestämisen lähtökohta. Harjoitus kestää tyypillisesti 10-20 

minuuttia aiheesta riippuen. Hyvin suunniteltu harjoitus mahdollistaa oppimistavoitteiden 

saavuttamisen ja tekee itse harjoituksesta sujuvampaa.  

Simulaatio-oppimisen tärkein vaihe on Debriefing eli purkukeskustelu. Purkukeskustelussa 

simulaatioharjoitus käydään läpi ja opiskelijat reflektoivat toimintaansa harjoituksessa. Opettajan 

tehtävä on ohjata keskustelua oikeaan suuntaan ja antaa opiskelijoilla tilaa reflektointiin. 

Reflektoinnin tarkoituksena on tukea opiskelijoita oivaltamaan oma osaamisensa sekä löytämään 

oman toimintansa keskeiset kehityskohteet. Purkutilanteessa kannattaa kuitenkin korostaa positiivisia 

asioita eli niitä, joissa on onnistuttu. Myös simulaatiotilannetta seuraavat henkilöt oppivat tilanteesta. 

Purkukeskusteluun kannattaa varata riittävästi aikaa (30-45 minuuttia). 

 

 

 

Kuva 2. Simulaation rakenne 

 

Simulaatio-oppiminen soveltuu kaikille aloille. Tärkeintä simulaatioissa ei ole ainoastaan jonkun 

yksittäisen taidon oppiminen vaan se opettaa opiskelijoille ennen kaikkea yhteistyö- ja 

kommunikaatiotaitoja sekä päätöksentekokykyä. Nämä ovat tärkeitä taitoja siirryttäessä työelämään. 

Simulaatioiden toteuttaminen ei myöskään ole vaikeaa, eikä se tarvitse välttämättä isoja hankintoja 

tai tiloja onnistuakseen. Kehotan kaikkia kokeilemaan simulaatiota omassa opetuksessa alasta 

riippumatta. Se on innostavaa ja hauskaa! 



Käy kurkkaamassa, miltä Salpauksen simulaatiotiloissa näyttää:  

https://www.thinglink.com/video/1408780939756044289 
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