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1 Johdanto 

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kuudennen lukuvuoden opintoihin sisältyy 

’Objective Structured Clinical Examination’ eli OSCE- näyttökoe. Kokeeseen sisältyy eri 

erikoisalakohtaisia rasteja, joissa potilastapausten avulla kartoitetaan opintojen loppuvaiheessa 

olevien lääketieteen kandidaattien kliinistä käytännön osaamista, ongelmanratkaisukykyä sekä 

vuorovaikutustaitoja. (1, 2) 

OSCE-näyttökoe on jännittävä tilanne monelle lääketieteen kandidaatille. (3, 4) Usealle tämä on 

ensimmäinen käytännön koe lääketieteen opintojen aikana. Näyttökokeen simulaatio-olosuhteet 

sekä aikapaine voivat tuntua haasteellisilta. Lisäksi kokelaille tarjotaan monipuolisia 

potilastapauksia selvitettäväksi nopealla tahdilla. Aikaisempien OSCE- näyttökokeiden 

jälkikyselyissä on kartoitettu eri rastien jännittävyysaste ja havaittu, että kokelaita on eniten 

jännittänyt sisätautien akuuttirasti. (5) Tällä rastilla potilastapauksissa on käsitelty usein eri 

akuutisti hoidettavien sydän- ja keuhkosairaiden potilaiden hoitoa, sekä muita akuutteja 

sisätautiongelmia kuten infektioita ja metabolisia häiriöitä. 

Tässä tutkimuksessa keskitymme siihen, mitkä merkittävät seikat vaikuttavat kokelaiden 

koejännitykseen, sekä siihen, miten kokelaat kokevat oman suorituksensa OSCE-näyttökokeessa. 

Keskitymme nimenomaan OSCE- näyttökokeen uusintatilaisuuden akuuttirastin kokelaisiin. 

Tutkimuksessa vertaamme eri tekijöiden, kuten kokeeseen liittyvien ennakkokäsitysten, 

ennakkovalmistautumisen ja työkokemuksen vaikutusta koejännitykseen ja -suoriutumiseen.  

Kirjallisuuskatsaus perehdyttää lukijan OSCE-näyttökokeen periaatteisiin, siihen miten jännitys ja 

stressi vaikuttavat koesuoritukseen sekä kyselyihin ja ryhmähaastatteluihin kvalitatiivisina 

analyysimenetelminä. Tutkimusmenetelmät ja aineisto esitellään tarkemmin kappaleessa Aineisto ja 

menetelmät ja tutkimuksen tulokset kootaan kappaleessa Tulokset. Lopuksi sovelletaan 

tutkimustulokset ja niistä tehdyt havainnot jo olemassa oleviin julkaistuihin tutkimustuloksiin 

kappaleissa Pohdinta ja Yhteenveto.  
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2 Kirjallisuuskatsaus 

2.1 OSCE-näyttökoe 

’Objective Structured Clinical Examination’ eli OSCE- näyttökoe perustettiin Skotlannissa 70-

luvulla. Tavoitteena oli kehittää mahdollisimman objektiivinen arviointimenetelmä lääketieteen 

opiskelijoiden kliinisten taitojen arviointia varten käytännön vastaanottotilanteessa. (1)  

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan OSCE-näyttökoe järjestetään kaksi kertaa 

vuodessa, kevään lopussa ja syksyn alussa, lääketieteen lisensiaatin koulutusohjelman 5. ja 6. 

lukuvuoden opiskelijoille. Suoritusvaatimuksena OSCE-näyttökokeeseen ovat kaikki L3 – L5 -

vuosikurssien kliinisten kurssien pakolliset opetukset, sillä rastit perustuvat näihin erikoisaloihin. 

Ennen OSCE-näyttökoetta järjestetään opiskelijoille infotilaisuus ja jaetaan yleiset ohjeet 

opiskelijoille. Ohjeissa on neuvottu harjoittelemaan anamneesin ottoa ja statuksen tekoa sekä 

pohtimaan vastaanoton rakennetta. Kliinisten kurssimateriaalien lisäksi lukumateriaalina on 

suositeltu Akuuttihoito-opasta ja Lääkärin käsikirjaa. (2) Lisäksi on ohjeistettu huolellisuuteen 

tehtävänannon lukemisessa sekä lisäohjeiden kuuntelemisessa, asennoitumaan tilanteeseen 

mahdollisimman realistisesti, pyrkimään selkeyteen ja loogisuuteen tehtävän ratkaisussa sekä 

kertomaan omat analyysit ääneen. Opiskelijoita on kannustettu suhtautumaan näyttökokeeseen 

oppimistilaisuutena. (6) 

Näyttökokeessa on 4-10 erikoisalakohtaista rastia. Rastit kierretään laaditun ryhmän kanssa tietyssä 

järjestyksessä, siten että kukin opiskelija suorittaa henkilökohtaisesti yhden rastin kerrallaan. 

Jokaiseen rastiin on varattu yhteensä 12 minuuttia aikaa; 2 minuuttia ovitekstin eli tehtävänannon 

lukemiseen ja 10 minuuttia rastin suorittamiseen. Opiskelijalle annetaan merkkiääni, kun rastin 

suorittamiseen on enää 1 minuutti jäljellä sekä rastin päättymisen yhteydessä. (2) 

Toimintaympäristöinä ovat terveyskeskus tai aluesairaalataso ja rastin valvojana toimii tiedekunnan 

opettaja. Valvojat pyrkivät olemaan neutraaleja, mutta mikäli tilanne vaatii, heiltä voi kysyä 

tarkentavia kysymyksiä tai esimerkiksi tutkimustuloksia. (6) Osa rasteista ovat näyttelijäpotilaan 

kanssa ja osa ovat niin sanottuja kylmiä rasteja, joissa potilaana toimii joko simulaationukke tai 

rastin valvoja itse. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan OSCE-näyttökokeen 

sisätautien akuuttirastilla potilaana toimii tietokoneohjattu simulaationukke. Aikaisemman 

tutkimuksen perusteella, kummatkin harjoitusmenetelmät, sekä näyttelijäpotilas että 

simulaationukke, edistävät kokelaan oppimista, mutta kokelaat onnistuvat paremmin 

vuorovaikutustaidoissa näyttelijäpotilaan kanssa verrattuna simulaationukkeen. (7)  
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OSCE-näyttökokeessa arvioidaan kliinisten taitojen ja ongelmanratkaisukykyjen soveltamista sekä 

vuorovaikutustaitoja käytännön vastaanottotilanteessa. Arviointi toteutetaan rastikohtaisesti 

strukturoidun tarkistuslistan avulla, jossa on 20 kohtaa. Tarkistuslistan mukaan lasketaan 

rastikohtaiset pisteet, ja rastin läpipääsyrajana on 50% pisteistä sekä hyväksytty suoritus pakollisista 

rastikohtaisista osaamistavoitteista. Jokaisesta rastista annetaan vielä arvosana asteikolla 0-5 (0= 

hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen) ja koko näyttökoe 

arvostellaan asteikolla hyväksytty – hylätty. Jokaisella opiskelijalla on oikeus nähdä kokeen jälkeen 

valvotuissa olosuhteissa omat arviointikaavakkeensa. Tenttitapaukset ja arviointikaavakkeet ovat 

salassa pidettäviä materiaaleja. Ennen uusintaa järjestetään vielä palautetilaisuus, jossa käydään läpi 

jokaisen rastin suoritusvaatimukset ja tavoitteet. Uusinnassa opiskelijat suorittavat vain ne rastit, 

joista on tullut hylätty -arvosana. (2) Helsingin yliopiston hammaslääketieteen laitos on tutkinut, 

että OSCE-näyttökokeen arvosanat korreloivat luotettavasti kurssien aikana tehdyn kliinisen 

arvioinnin kanssa. (8) Erään toisenkin tutkimuksen mukaan aikaisempi akateeminen menestyminen 

korreloi positiivisesti OSCE-näyttökokeen suoriutumiseen ja arvosanaan. (9) 

Useita tutkimuksia on tehty selvittääkseen OSCE-näyttökokeen ja muiden simulaatiokokeiden 

toimivuutta arviointimenetelminä. Eräässä tutkimuksessa on todettu, että OSCE-näyttökokeen, 

opettajien antamat sekä kirjallisista kokeista saadut arvosanat korreloivat heikosti keskenään. 

Kyseisessä tutkimuksessa on myös osoitettu, että OSCE-näyttökokeessa opiskelijat pärjäävät 

parhaiten anamneesin otossa ja statuksen teossa. (10) Toisenkin tutkimuksen mukaan OSCE-

näyttökokeen tulokset eivät korreloi standardisoidun monivalintakokeen kanssa, mikä puoltaisi sitä, 

että OSCE arvioi eri asioita verrattuna monivalintakokeeseen kuten ongelmanratkaisukykyä, 

kriittistä ajattelua sekä vuorovaikutustaitoja. (11) Muutamissa tutkimuksissa on selvitetty myös 

opiskelijoiden kokemuksia ja mielipiteitä OSCE-näyttökokeesta. Kahdessa eri tutkimuksessa yli 

puolet palautteen antajista arvioivat kokeen mittaavan heidän osaamistaan paikkansapitävästi sekä 

kokeen olevan oppimisen kannalta hyödyllinen. Suurin osa kokelaista kuitenkin kokivat OSCE-

näyttökokeen jännittävämmäksi kuin kirjallinen koe. (12, 13) Useamman tutkimuksen perusteella 

vertaisopiskelijoiden antamat arviot OSCE-näyttökokeessa korreloivat hyvin opettajien antamiin 

arvioihin ja täten vertaisopiskelijat voisivat olla hyvä vaihtoehto rastinvalvojiksi erityisesti OSCE-

harjoituskokeita varten. Kokelaat ovat myös kokeneet tätä hyödylliseksi toimintatavaksi oppimisen 

ja harjoittelun kannalta. (14, 15) (16, 17) OSCE-harjoituskoetta on kertaalleen kokeiltu Helsingin 

yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 4. vuoden lääketieteen kandidaateilla keväällä 2019, 

nimikkeellä ’mini-OSCE’. Hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa ’mini-OSCE’ on jo virallisessa 

käytössä, ja sen suorittaminen onkin kliiniseen hoitoharjoitteluun siirtymisen edellytyksenä. (18) 
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2.2 Jännittäminen simulaatiokokeissa 

Kliinisiä simulaatiokokeita on pidetty tärkeinä valmennus- sekä arviointimenetelminä 

terveydenhuoltoalan opiskelijoilla sekä henkilökunnalla. Ne toimivat apuvälineenä kliinisen 

ammattitaidon ja itsevarmuuden kasvattamisessa käytännön työelämää varten. (19) 

Simulaatiokokeisiin on kuitenkin todettu liittyvän stressiä ja jännitystä, joilla voisi olla 

potentiaalisesti negatiivinen vaikutus siihen, miten niistä suoriudutaan. (20) 

Aikaisempien tutkimusten perusteella on todettu, että lyhytaikainen ja määrältään siedettävä stressi 

parantaa suorituskykyä edistäen aivoissa hermovälitystä, muistia ja oppimista. (21) Kun yksilön 

voimavarat eivät enää riitä sietämään stressiä, stressi pitkittyy tai on äärimmäisen kuormittava, 

tilanne muuttuu haitalliseksi ja voi johtaa muistin, oppimisen ja sopeutumisen ongelmiin. Lisäksi 

stressiin ja toimintakykyyn vaikuttavat erilaiset yksilöön ja ympäristöön liittyvät tekijät, kuten 

sosiaalinen tuki, toimintaote ja elämäntavat. (22)  

Vaikka on esitetty, että kokemukselliseen oppimiseen vaaditaankin tietty määrä haastetta ja stressiä, 

kaikista parhaimmat simulaatiosuoritukset toteutuvat, kun stressi- ja jännitystasot ovat matalalla. 

Tämän perusteella epäilläänkin, että korkeiden stressi- ja jännitystasojen aiheuttamat simulaatiot 

voivat osittain johtua kokemuksen tai opetuksen puutteesta. (23) Muun muassa opetusresurssit 

muodostavat tässä tilanteessa rajallisuuden. (19) Lisäksi, on tutkittu, että opiskelijat, joilla on 

johonkin tiettyihin kursseihin tai opetuksiin liittyviä negatiivisia kokemuksia tai tunteita, saattavat 

jännittää enemmän OSCE-näyttökoetta. (4) Erään tutkimuksen mukaan opiskelijat raportoivat, että 

koejännitystä lisäävät erityisesti suuret kurssityömäärät, liikunnan puute sekä pitkät kokeet. (24) On 

myös osoitettu, että koejännitystä on enemmän niillä opiskelijoilla, joiden odotukset suoriutumisen 

ja arvosanojen suhteen ovat korkeammat. (25)  

Stressillä ja monella muulla tunteella on havaittu olevan vaikutuksia myös koesuoriutumisessa. 

Teorioiden mukaan tunteilla, jotka syntyvät eri kokemuksista tai saavutuksista, kuten nauttimisella, 

tylsistymisellä ja jännittämisellä, on vaikutus opiskelijan motivaatioon, oppimiseen sekä 

suoriutumiseen opinnoissaan. (26)  Lisäksi, kun liittää suurta painoarvoa ja merkitystä johonkin 

tehtävään, siitä saattaa suoriutua huonommin, mikäli se aiheuttaa korkeita jännitystasoja. (27) On 

todettu, että hyvä itseluottamus voi vaikuttaa positiivisesti koesuoriutumiseen sekä suoraan että sitä 

kautta, että se vähentää jännityksen intensiteettiä ja nopeuttaa sen häviämistä koetilanteessa. (28) 

On todettu, että OSCE-näyttökoe jännittää loppuvaiheen lääketieteen opiskelijoita paljon. (5) 

Verrattuna kirjalliseen kokeeseen, kokelaat jännittävät OSCE-näyttökoetta enemmän. (3, 13) Tähän 
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voi muun muassa vaikuttaa se, että kyseessä on monelle lääketieteen opiskelijalle tuntematon 

tilanne; pelko tuntemattomuudesta voi itsessään vaikuttaa esimerkiksi tunteisiin sekä 

päätöksentekoon. (29)  

Helsingin yliopiston syksyn 2019 OSCE-näyttökokeen kyselytutkimuksessa on selvitetty, että 

kokelaita on jännittänyt eniten sisätautien akuuttirasti. Näyttökokeen jälkeen toisessa 

kyselytutkimuksessa selvitettiin jännityksen syitä. Jännitystä akuuttirastilla aiheuttivat toimiminen 

simulaationuken kanssa, vakavasti sairas potilas, aikapaine ja nopean päätöksenteon tarve, haasteet 

vuorovaikutuksessa rastilla, konsultaatiomahdollisuuden puute, työkokemuksen puute, pelko 

epäonnistumisesta sekä se jos kyseessä oli kokelaan ensimmäinen rasti. Eniten hyötyä 

näyttökokeeseen valmistautumisessa kokelaat kokivat Terveysportista ja Akuuttihoito-oppaasta. (5)  

Syksyllä 2018 on myös selvitelty lyhyellä kyselytutkimuksella Helsingin yliopiston opiskelijoiden 

valmistautumista OSCE-näyttökokeeseen ja sen vaikutusta koettuun stressiin. Tutkimuksessa 

todettiin, että opiskelijat valmistautuvat kokeeseen lukemalla ja harjoittelemalla kliinisiä taitoja. 

Valmistautumistavan ei todettu korreloivan suoraan koetun tenttijännityksen kanssa. Kuitenkin 

todettiin, että kliinistä työtä tehneet kokelaat kokivat vähemmän jännitystä. (30) Toisessa 

tutkimuksessa on puolestaan todettu, että kokelaan ennakkovalmistautumisen määrä korreloi 

positiivisesti koetun jännityksen määrän kanssa. Tämä voi liittyä esimerkiksi siihen, että opiskelijat, 

jotka valmistautuvat enemmän kokeeseen, kokevat myös enemmän suorituspaineita sekä heillä voi 

olla suuremmat odotukset suoriutumisen ja arvosanojen suhteen, täten kasvattaen kokeeseen 

liittyvää jännityksen määrää. (25) 

Kokelaan kokema jännityksen määrä ei kuitenkaan näytä korreloivan OSCE-näyttökokeen 

arvosanan kanssa. (4, 31) Aikaisemman kirjallisuuskatsauksen mukaan motivaatio on hyvä mittari 

ennakoimaan opiskelutapoja ja akateemista suoriutumista.  (32) Lisäksi pitkäaikainen stressi 

opintojen aikana voi ennustaa huonompaa koesuoriutumista. (33) Jos vertaa käytettyä aikaa 

valmistautumiseen OSCE-näyttökoetta varten sekä aikaisempaa akateemista suoriutumista ja 

menestystä, on esitetty, että jälkimmäinen on parempi osoittamaan ja ennustamaan suoriutumista 

myös näyttökokeessa. (9) 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on pyritty löytämään keinoja, joilla voitaisiin vähentää opiskelijoiden 

kokemaa tenttistressiä ja tätä kautta parantaa suoriutumisolosuhteita. Tutkimuksissa on esitetty 

behaviorististen käyttäytymisterapioiden hyötyä tenttijännityksen helpottamiseksi. (34, 35) 

Behavioristisissa menetelmissä pyritään tekemisen kautta vaikuttamaan omiin tunteisiin löytämällä 
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uudenlaisia suhtautumistapoja häiriötä aiheuttaviin tilanteisiin. (36) Erilaisilla keinoilla 

jännittämisen ja ramppikuumeen lievittämiseksi kuten rentouttavilla hengitysharjoituksilla sekä 

ryhmäharjoituksilla on myös todettuja myönteisiä vaikutuksia. (37, 38) Useammat tutkimukset ovat 

todenneet hyötyä koetilanteen harjoittelemisesta. Harjoitus-OSCE on todettu lisäävän kokelaiden 

itsevarmuutta ja vähentämään heidän jännitystänsä koetilanteessa. (17) Ylipäänsä jännitystä 

voidaan lieventää tekemällä tuntemattomista tilanteista tutumpia, kuten on todettu eräässä 

tutkimuksessa, jossa potilaat saavat tutustua toimenpideympäristöön ennen leikkausta. (39) Eräässä 

tutkimuksessa on osoitettu vertaistuella ja -ohjaamisella olevan hyötyä hoitajaopiskelijoiden 

kokemaan jännitykseen opintojen alkuvaiheessa. (40) Aiemmat tutkimukset ovat todenneet myös 

tärkeäksi koulujen varhaisen intervention koejännityksen vähentämiseksi ja oppimisen 

edistämiseksi, ohjeistamalla opiskelijoille hyviä opiskelumenetelmiä, elintapoja ja 

ajanhallintakeinoja. (34, 41) 

 

3 Tutkimuksen tavoitteet 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset tekijät vaikuttavat kokelaiden kokemaan 

jännitykseen ja täten suoriutumiseen OSCE-näyttökokeessa. Koska kokelaita on aiempien 

tutkimusten mukaan jännittänyt eniten näyttökokeen sisätautien akuuttirasti, keskitymme tässä 

tutkimuksessa nimenomaan OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuuden akuuttirastin kokelaisiin.  

Kokelailta on kartoitettu kyselytutkimusten avulla ennen näyttökoetta sekä sen jälkeen arviot 

omasta jännityksen määrästä sekä omista valmistautumistavoista, ja verrattu näitä ensimmäiseen 

näyttökoetilaisuuteen. Lisäksi on selvitetty kokelaiden taustalla oleva kliininen työkokemus sekä 

minkälaisista asioista on ollut hyötyä uusintatilaisuudessa. Näyttökokeen jälkeisissä 

pienryhmähaastatteluissa on täydennetty kyselytutkimusten kysymyksiä.  

Tutkimuksen avulla pyrimme ymmärtämään, miten nämä eri tekijät vaikuttavat koesuoriutumiseen, 

sekä hahmottamaan, millä eri keinoin voidaan luoda optimaaliset OSCE- näyttökokeen 

suoritusolosuhteet lääketieteen opiskelijoille. 
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4 Aineisto ja menetelmät 

Aineisto kerättiin syksyn 2019 OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuuden sisätautien akuuttirastin 

kokelailta, joita oli yhteensä 34 lääketieteen kandidaattia. Uusintatilaisuus järjestettiin 

keskiviikkona 20.11.2019.  

Koejännitykseen ja –suoritukseen vaikuttavia tekijöitä kerättiin kokelailta ennakkokyselyn, sekä 

jälkikyselyn avulla. Lisäksi kyselyjä täydentävää tietoa kartoitettiin ryhmähaastattelujen avulla. 

Mainittakoon, että tässä tutkimuksessa ei käytetä tenttisuorituksen arvosanoja vaan 

tenttisuoriutuminen on analysoitu kokelaiden itsearvioinnin perusteella.  

Data kerättiin kokonaisuudessaan syksyllä 2019. Datan laadun vuoksi tutkimusanalyysi painottuu 

kvalitatiivisiin menetelmiin. (42, 43) Osa kyselytutkimusten tuloksista on analysoitu 

kvantitatiivisesti. Tutkimusanalyysissa olemme pyrkineet noudattamaan laadullisia 

perusmenetelmiä. (44) Tutkimuksessa viittaamme sisätautien akuuttirastiin pelkkänä akuuttirastina. 

4.1 Kyselyt  

Kyselyt luotiin Microsoft Forms -ohjelmalla, ja kyselyt lähetettiin nettilinkin muodossa kokelaille 

sähköpostin välityksellä. Kummatkin kyselyt sisälsivät sekä monivalintakysymyksiä että Likert-

asteikkoa. (45) Kyselyt ovat nähtävissä kokonaisuudessaan liitteiden taulukoista 1 ja 2.  

Ennakkokysely lähetettiin kokelaille kaksi päivää ennen uusintakoetta, ja kokelailla oli 

mahdollisuus vastata siihen kokeen alkuun asti. Ennakkokyselyssä oli 6 kysymystä, joissa kokelaat 

arvioivat omaa jännitystään uusintatilaisuudessa sekä ennakkovalmistautumistaan, ja miten nämä 

erosivat ensimmäisestä OSCE- näyttökoetilaisuudesta. Jännitystä arvioitiin Likert-asteikon avulla, 

eli asteikolla 1-5. Valmistautumista kartoitettiin monivalintakysymyksellä; olivatko kokelaat 

kerranneet kurssimateriaaleja, lukeneet terveysporttia tai akuuttihoito-opasta, harjoitelleet 

taitopajassa tai valmistautuneet jollain muulla tavalla.  

Lähetimme jälkikyselyn kokelaille uusintakoepäivän iltana, ja kokelailla oli mahdollisuus vastata 

siihen yhden viikon verran. Jälkikyselyssä oli 9 kysymystä, joissa kokelaat arvioivat uudestaan 

omaa jännitystään uusintatilaisuudessa asteikolla 1-5, ja miten tämä erosi ensimmäisestä OSCE-

näyttökoetilaisuudesta, sekä ennakkokyselyn vastauksesta. Lisäksi kartoitettiin, oliko erilaisilla 

valmistautumistavoilla tai työkokemuksella minkälainen vaikutus omaan koesuoriutumiseen 

kokelaiden itsearvioinnin kautta.  
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Kyselyvastauksiin liitettiin kooditunnisteet, joilla on mahdollista yhdistää saman kokelaan ennakko- 

ja jälkikyselyt. Koodit lähetettiin kokelaille tutkimuksen tietotekniikka-asiantuntijan toimesta siten, 

että kokelaat vastasivat anonyymisti pelkillä koodeilla kyselyihin. Tutkimuksen päätutkija on 

käsitellyt kyselyvastauksia vain kooditunnisteilla. Kyselyihin vastaaminen oli vapaaehtoista. 

Ennakkokyselyyn saimme yhteensä 26 vastausta. Jälkikyselyyn saimme yhteensä 25 vastausta, 

joista 24 olivat vastanneet myös ennakkokyselyyn. 

4.2 Ryhmähaastattelut  

Toteutimme kaksi ryhmähaastattelua uusintakoetta seuraavalla viikolla, ensimmäinen 25.11.2019 ja 

toinen 27.11.2019. Yhteen haastatteluun osallistui kerralla kolme vapaaehtoista haastateltavaa ja 

haastattelun kesto oli noin 60 minuuttia. Haastattelijoina toimivat tutkimuksen päätutkija sekä 

tietotekniikka-asiantuntija.  

Ryhmähaastatteluissa hyödynnettiin teemahaastattelun piirteitä; haastattelun teemat määriteltiin 

etukäteen, mutta tarkkoja kysymyksiä ei tehty. Haastatteluissa käsiteltiin haastateltavien 

subjektiivisia kokemuksia, ja haastateltuja yhdisti se, että he ovat kokeneet saman tilanteen.  (46) 

Tavoitteena oli aikaansaada dynaamista keskustelua ja aktiivista pohdintaa ryhmäkeskustelun 

voimin, sekä täydentävää tietoa kyselyihin. 

Alla on lista ryhmähaastattelun teemoista, fokuksena OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuuden 

akuuttirasti: 

• jännittäminen OSCE-näyttökokeessa ja siihen vaikuttavat tekijät 

• erilaiset valmistautumistavat näyttökoetta ja uusintatilaisuutta varten 

• kliininen kokemus ja sen soveltaminen OSCE:ssa 

• OSCE:n ajankohta ja sopivuus arviointimenetelmänä 

• OSCE:n infotilaisuus ja palautetilaisuus 

• kehitysehdotuksia ja neuvoja nuoremmalle kollegalle 

Haastattelut äänitettiin data-analyysia varten ja litteroitiin tekstitiedostoiksi noudattaen 

peruslitterointi -menetelmää. Peruslitterointia käytetään, kun halutaan analysoida pääsääntöisesti 

puheen asiasisältöä. Tässä tutkimuksessa puhe litteroitiin sanatarkasti puhekieltä noudattaen, mutta 

täytesanat jätettiin pois. Tunneilmaisuja ei litteroitu. (42) 
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4.3 Tutkimusaineiston eettisiä näkökulmia  

Kyselyihin ja ryhmähaastatteluihin osallistuminen oli vapaaehtoista. Sekä haastateltavien, että 

kyselyihin vastanneiden anonymiteettia on pyritty säilyttämään kaikin keinoin. Tutkimuksen 

osallistujilta kerättiin vain etu- ja sukunimet. Ikää, sukupuolta tai muita tunnistetietoja ei kerätty 

missään vaiheessa. Tunnistetietoja ei olla säilytetty samassa paikassa aineiston kanssa. Kaikki 

tunnistetiedot ovat säilytetty käyttäjätunnuksilla suojatuissa kansioissa. Vain tutkimuksen päätutkija 

ja tietotekniikka-asiantuntija ovat käsitelleet anonymisoimatonta tutkimusdataa. Tunnistetietoja 

sisältävää aineistoa ei olla luovutettu tutkimuksen ulkopuolisille tutkimuksen missään vaiheessa. 

Tutkimuksessa olemme julkaisseet kyselyihin vastanneiden, sekä haastateltujen vastaukset vain 

kooditunnisteilla niin, että tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ei voida tunnistaa.  

Kyselyihin vastanneiden henkilötietoja on käsitellyt vain tutkimuksen tietotekniikka- asiantuntija, 

joka on lääketieteellisen tiedekunnan opetushenkilökunnan jäsen. Nämä henkilötiedot tuhottiin heti 

kun kyselyiden vastausaika päättyi ja kyselyistä tehtiin koosteet pelkillä koodeilla.  

Ryhmähaastattelut toteutettiin kasvotusten, joten yhteensä kuusi haastateltavaa identifioituivat 

tutkimuksen päätutkijalle ja tietotekniikka- asiantuntijalle. Haastateltavien yhteystietoja olemme 

käsitelleet EU-tietosuoja- asetusten mukaisesti luottamuksellisesti ja ne ovat poistettu, kun tutkimus 

on julkaistu. Haastatteluiden äänitteet ovat poistettu myös, kun tutkimus on julkaistu. Olemme 

säästäneet litteroidut haastattelut, mikäli haastateltavat haluavat sen jälkikäteen lukea. (42) 

Äänitiedostoista tehdyt anonymisoidut tekstitiedostot luovutamme pysyvästi säilytettäväksi 

Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön. Ryhmähaastatteluiden 

aluksi pyydettiin kokelailta kirjallinen suostumus haastatteluun osallistumisesta ja lupa haastattelun 

tallennukseen ja kyseinen lomake löytyy liitteistä. Haastateltaville on annettu mahdollisuus milloin 

tahansa vetäytyä tutkimuksesta, jolloin poistaisimme heidän henkilötietonsa aineistosta. 

Ennen tutkimuksen aloittamista pyysimme lausunnon Lääketieteellisen tiedekunnan 

tutkimuseettiseltä toimikunnalta, sillä tutkimuksessa kerättiin tietoa henkilöiltä, jotka olivat ennen 

anonymisointia jäljitettävissä. Ryhmähaastatteluissa on käsitelty myös tutkittavien mielipiteitä ja 

näkemyksiä. Lupa tutkimukseen on saatu tutkimuseettiseltä toimikunnalta 13.11.2019 ja lausunto 

löytyy liitteistä. 
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5 Tulokset 

5.1 Kyselyt 

Ennakkokyselyyn saimme yhteensä 26 vastausta ja jälkikyselyyn yhteensä 25 vastausta, joista 24 

olivat vastanneet myös ennakkokyselyyn. Kyselyiden vastaukset ovat nähtävissä 

kokonaisuudessaan liitteissä. Kyselytuloksissa käsittelemme erityisesti ennakko- ja jälkikyselyiden 

vastausten suhteita toisiinsa. Sillä vertaamme sekä ennakko- että jälkikyselyiden vastauksia, 

olemme käyttäneet vain heidän vastauksiansa, jotka olivat vastanneet kumpaankin kyselyyn, eli 

n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. Yksilötason vastauksiin emme tässä tutkimuksessa keskity.  

OSCE-näyttökokeen akuuttirastin uusinnan kokelaiden tekemät itsearvioinnit omasta jännityksestä 

uusintatilaisuudessa ovat esitetty kuvaajassa 5.1.1. Siinä verrataan kokelaiden itsearvioinnit 

ennakkokyselyssä sekä jälkikyselyssä. Kummassakin kyselyssä 38 – 46% kokelaista arvioivat, että 

heitä jännittivät ’jonkin verran’ eli 3 asteikolla 1-5. Jälkikyselyssä ’erittäin vähän/2’ tai ’jonkin 

verran/3’ -jännittäneitä oli 2 kokelasta vähemmän, kun taas ’erittäin paljon/5’ -jännittäneitä oli 

tullut 4 lisää. ’Paljon/4’ jännittäneitä oli yhteensä 7 kokelasta, eli 29.2%, yhtä paljon ennakko- ja 

jälkikyselyssä.  

 

Kuvaaja 5.1.1. Jännittikö OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirasti? Vertailussa kokelaiden itsearviointi ennakkokyselyssä 

ja jälkikyselyssä. Arviointi tehty asteikolla 1-5. Kokelaiden määrä, eli n, näkyy datapalkkien yläpuolella muodossa ’n ; 

% kokonaismäärästä’. n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 
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Kuvaajassa 5.1.2. on havainnollistettu, kuinka paljon kokelaita jännitti OSCE-uusintatilaisuuden 

akuuttirasti verrattuna ensimmäiseen koetilaisuuteen. Ennakkokyselyssä 33 – 42% kokelaista 

vastasivat, että jännitti ’vähemmän’ tai ’yhtä paljon’. Jälkikyselyssä 14 kokelasta, eli 58%, olivat 

sitä mieltä, että jännitti ’vähemmän’ kuin ensimmäisellä kerralla. Kokelaita ketä jännitti ’enemmän’ 

uusinnassa, oli jälkikyselyssä 2 enemmän. Ennakkokyselyssä 4 kokelasta vastasivat ’en osaa 

sanoa’, jälkikyselyssä enää 2. 

 

Kuvaaja 5.1.2. Kuinka paljon OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirasti jännitti verrattuna ensimmäiseen kertaan? 

Vertailussa kokelaiden itsearviointi ennakko- ja jälkikyselyssä. Vastausvaihtoehtoina: jännitti vähemmän, jännitti yhtä 

paljon, jännitti enemmän, en osaa sanoa. Kokelaiden määrä, eli n, näkyy datapalkkien yläpuolella muodossa ’n ; % 

kokonaismäärästä’. n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 

Kuvaajan 5.1.1 dataa on sovellettu siihen, miten kokelaat valmistautuivat uusintatilaisuuteen ja 

millaista kliinistä työkokemusta he raportoivat. Näitä tuloksia on esitelty seuraavissa taulukoissa ja 

kuvaajissa. 

Taulukossa 5.1.1 ja kuvaajassa 5.1.3 on laskettu keskiarvot ja keskihajonnat kokelaiden 

itsearvioimasta jännityksestä (asteikolla 1-5) OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastilla ennakko- ja 

jälkikyselyssä, sen mukaan miten he ennakkokyselyssä raportoivat omaa valmistautumistaan 

uusintatilaisuutta varten.  
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Taulukko 5.1.1. Kokelaiden itsearvioima jännitys OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastilla ennakko- ja jälkikyselyssä, 

asteikolla 1-5, ilmaistu keskiarvoina ja keskihajontoina riippuen kokelaan itsearvioimasta valmistautumismäärästä. 

Arvot ovat kirjattu kahden desimaalin tarkkuudella. n = kokelaiden määrä, n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 

Kokelaiden itsearviointi 

omasta valmistautumisesta 

ennakkokyselyssä 

n ; % 

 

 

 

Kokelaiden itsearviointi omasta jännityksestä OSCE- 

uusintatilaisuuden akuuttirastilla (asteikolla 1-5) 

 

ENNAKKOKYSELY JÄLKIKYSELY  

Keskiarvo  Keskihajonta ( )  Keskiarvo  Keskihajonta ( ) 

Olen valmistautunut vähemmän 

uusintatilaisuuteen 

4 ; 17% 3,00 0,82 3,00 0,82 

Olen valmistautunut yhtä paljon 

uusintatilaisuuteen 

8 ; 33% 3,25 0,71 3,88         0,83  

Olen valmistautunut enemmän 

uusintatilaisuuteen 

10 ; 42% 3,60 0,97 4,30 0,82 

En osaa sanoa 2 ; 8% 4,00 1,41 3,00 0,00 

 

Kuvaaja 5.1.3. Taulukon 5.1.1 data esitetty graafisessa muodossa. Keskihajonta on ilmaistu virhepalkkeina. Jännityksen 

itsearviointi toteutettu asteikolla 1-5 (1 = ei lainkaan, 2 = erittäin vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin 

paljon). Kokelaiden määrä, eli n, on ilmaistu muodossa ’n ; % kokonaismäärästä’. n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 

Kokelaat, ketkä valmistautuivat vähemmän uusintatilaisuuteen raportoivat sekä ennakko- että 

jälkikyselyssä ’jonkin verran/3’ -jännitystä uusintatilaisuudessa. Kokelaat, ketkä valmistautuivat 

yhtä paljon uusintatilaisuuteen raportoivat sekä ennakko- että jälkikyselyssä ’jonkin verran/3’ – 

’paljon/4’ -jännitystä, joskin hieman enemmän jännitystä jälkikyselyssä. Kokelaat, ketkä 

valmistautuivat enemmän uusintatilaisuuteen raportoivat ennakkokyselyssä ’ jonkin verran/3’ – 

’paljon/4’ -jännitystä ja jälkikyselyssä ’paljon/4’ – ’erittäin paljon/5’ -jännitystä. Kokelaat, ketkä 

vastasivat valmistautumisestaan ’en osaa sanoa’, raportoivat ennakkokyselyssä ’paljon/4’ -

jännitystä ja jälkikyselyssä ’jonkin verran/3’ -jännitystä. Näitä arvioitaessa on otettava huomioon 

vastausten eri n-määrät, sekä suuret keskihajonnat vaihdellen välillä () 0,71 – () 1,41. Ainoastaan 

jälkikyselyn kokelaat (2 kokelasta), jotka vastasivat valmistautumisestaan ’en osaa sanoa’, 

kummatkin arvioivat jännityksensä olevan ’jonkin verran/3’, joten tämän vastauksen 

keskihajonnasta tuli () 0.  
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Ennakkokyselyssä kartoitettiin millä eri tavoin kokelaat valmistautuivat OSCE-uusintatilaisuuden 

akuuttirastiin ja jälkikyselyssä selvitettiin mitkä valmistautumistavat olivat hyödyllisimmät. Nämä 

tulokset ovat esitetty kuvaajassa 5.1.4. 

 

Kuvaaja 5.1.4. Eri valmistautumistavat OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastiin ja mistä oli eniten hyötyä. Kokelaiden 

määrä, eli n, näkyy datapalkkien päällä muodossa muodossa ’n ; % kokonaismäärästä’. n(kokonaismäärä) = 24 

kokelasta. 

Akuuttihoito-opas sekä Terveysportti olivat käytetyimmät materiaalit kokelaiden 

ennakkovalmistautumisessa, ja tässä järjestyksessä 75% ja 42% kokelaista kokivat niitä 

hyödylliseksi. Kurssimateriaaleista ja kliinisistä töistä oli seuraavaksi eniten hyötyä. 6 kokelasta 

ilmoittivat valmistautuneen kliinisillä töillä ja 7 kokelasta raportoivat siitä hyötyä, mikä tarkoittaa, 

että vähintään yksi kokelas ei ole ilmoittanut tästä valmistautumistavasta ennakkokyselyssä. 

Taitopajassa harjoittelijoita oli suhteellisen vähän, 4 – 13% kokelaista, ja harjoittelu Taitopajassa 

kaverin/kavereiden kanssa tai yksin, saivat kummatkin vain yhden äänen hyödyllisyydestä. 

Yhteensä 13% kokelaista ilmoittivat, etteivät erityisesti valmistautuneet uusintatilaisuuteen ja 

saman verran äänestivät sen hyödylliseksi. Näistä kokelaista yksi vastasi kuitenkin valmistautuneen 

myös Terveysportin ja kliinisten töiden avulla. Muita valmistautumistapoja myös ilmoitettiin ja 

näihin kuuluivat; kertaaminen ja potilastapausten läpikäyminen kavereiden kanssa, OSCE-

palautetilaisuuden materiaalit sekä psykologiset harjoitteet ja keskusteluapu, joista kaikista 

mainittiin myös hyötyä jälkikyselyssä.  
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Taulukossa 5.1.2 ja kuvaajassa 5.1.5 on laskettu keskiarvot ja keskihajonnat kokelaiden 

itsearvioimasta jännityksestä (asteikolla 1-5) OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastilla ennakko- ja 

jälkikyselyssä, sen mukaan miten he ennakkokyselyssä raportoivat omaa valmistautumistaan. 

Taulukko 5.1.2. Kokelaiden itsearvioima jännitys OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastilla ennakko- ja jälkikyselyssä, 

asteikolla 1-5, ilmaistu keskiarvoina ja keskihajontoina riippuen kokelaan raportoimasta valmistautumistavasta. Arvot 

ovat kirjattu kahden desimaalin tarkkuudella. n = kokelaiden määrä, n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 

Kokelaiden raportoima 

valmistautumistapa 

ennakkokyselyssä 

n ; % 

 

Kokelaiden itsearviointi omasta jännityksestä OSCE-

uusintatilaisuuden akuuttirastilla (asteikolla 1-5) 

 

ENNAKKOKYSELY JÄLKIKYSELY 

Keskiarvo Keskihajonta ( ) Keskiarvo Keskihajonta ( ) 

Kurssimateriaalit 6 ; 25% 4,00 1,10 4,00 0,89 

Terveysportti 15 ; 63% 3,47 0,99 4,00 0,85 

Akuuttihoito-opas 19 ; 79% 3,53 0,90 3,95 0,85 

Harjoittelu Taitopajassa: yksin 1 ; 4% 5,00 0,00 3,00 0,00 

Harjoittelu Taitopajassa 

kaverin/kavereiden kanssa 

3 ; 13% 4,00 1,00 4,67 0,58 

Kliiniset työt 6 ; 25% 3,17 0,75 3,33 0,52 

En ole erityisesti valmistautunut 3 ; 13% 2,67 0,58 3,33 1,53 

Muu 5 ; 21% 3,60 0,89 4,00 0,71 

 

Kuvaaja 5.1.5. Taulukon 5.1.2 data esitetty graafisessa muodossa. Keskihajonta on ilmaistu virhepalkkeina. Jännityksen 

itsearviointi toteutettu asteikolla 1-5 (1 = ei lainkaan, 2 = erittäin vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin 

paljon). Kokelaiden määrä, eli n, on ilmaistu muodossa ’n ; % kokonaismäärästä’. n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 
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valmistautumistapaan

Ennakkokysely

Jälkikysely
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Kokelaat, jotka harjoittelivat Taitopajassa kaverin/kavereiden kanssa, ilmoittivat että heitä jännitti 

’paljon/4’ – ’erittäin paljon/5’ OSCE-uusintatilaisuudessa. Kokelaat, jotka lukivat Akuuttihoito-

opasta, Terveysporttia, kurssimateriaaleja tai valmistautuivat jollain muulla tavalla, arvioivat 

jännityksensä olevan keskimäärin ’paljon/4’ uusintatilaisuudessa. Vähiten jännitystä arvioineet 

kokelaat, jotka keskimäärin arvioivat jännityksensä olevan ’jonkin verran/3’ uusintatilaisuudessa, 

olivat valmistautuneet joko kliinisissä töissä, harjoittelemalla Taitopajassa yksin tai eivät olleet 

erityisesti valmistautuneet. Näitä arvoja analysoitaessa on otettava huomioon n-määrä, joista on 

laskettu sekä keskiarvot että keskihajonnat; pienempien n-määrien yksittäisillä vastauksilla on 

suhteessa enemmän painoarvoa verrattuna suurempiin n-määriin. Pienimmät n-määrät ovat 

kohdissa ’en ole erityisesti valmistautunut’ sekä ’harjoittelu Taitopajassa yksin/kaverin/kavereiden 

kanssa’. Suurimmat n-määrät ovat kohdissa ’Akuuttihoito-opas’ ja ’Terveysportti’. Lisäksi 

jännityksen itsearvioinnin vaihtelu näkyy keskihajonnassa. Keskihajonta on pienimmillään () 0, 

kohdassa ’harjoittelu Taitopajassa yksin’, sillä siihen vastasi vain 1 kokelas. Seuraavaksi pienin 

arvo on () 0,52, kohdassa ’kliiniset työt’, johon vastasi 6 kokelasta. Suurin keskihajonta on 

kohdassa ’en ole erityisesti valmistautunut’, arvolla () 1,53. Siihen vastasi 3 kokelasta, joilla oli 

kaikilla hyvin erilaiset arviot omasta jännityksestä uusintatilaisuudessa.  

Taulukossa 5.1.3 ja kuvaajassa 5.1.6 on laskettu keskiarvot ja keskihajonnat kokelaiden 

itsearvioimasta jännityksestä (asteikolla 1-5) OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastilla ennakko- ja 

jälkikyselyssä, sen mukaan miten he jälkikyselyssä raportoivat omaa kliinistä työkokemustaan 

terveyskeskuksessa ja sairaalapäivystyksessä. 

Taulukko 5.1.3. Kokelaiden itsearvioima jännitys OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastilla ennakko- ja jälkikyselyssä, 

asteikolla 1-5, ilmaistu keskiarvoina ja keskihajontoina riippuen kokelaan raportoimasta kliinisestä kokemuksesta. 

Arvot ovat kirjattu kahden desimaalin tarkkuudella. n = kokelaiden määrä, n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 

Kokelaiden raportoima 

kliininen työkokemus 

jälkikyselyssä 

n ; % Kokelaiden itsearviointi omasta jännityksestä OSCE-

uusintatilaisuuden akuuttirastilla (asteikolla 1-5) 

 

ENNAKKOKYSELY JÄLKIKYSELY 

Keskiarvo  Keskihajonta ( )  Keskiarvo  Keskihajonta ( ) 

Terveyskeskuskokemusta  13 ; 54% 3,38 0,96 3,92 1,04 

Ei terveyskeskuskokemusta 11 ; 46% 3,45 0,82 3,72                       0,79  

Sairaalapäivystyskokemusta 12 ; 50% 3,17 0,58 3,33 0,65 

Ei sairaalapäivystyskokemusta 12 ; 50% 3,67 1,07 4,33 0,89 

Kokemusta kummastakin 5 ; 21% 2,80 0,45 3,00 0,71 

Ei kokemusta kummastakaan 4 ; 17% 3,50 1,29 4,00 1,15 
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Kuvaaja 5.1.6. Taulukon 5.1.3 data esitetty graafisessa muodossa. Keskihajonta on ilmaistu virhepalkkeina. Jännityksen 

itsearviointi toteutettu asteikolla 1-5 (1 = ei lainkaan, 2 = erittäin vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin 

paljon). Kokelaiden määrä, eli n, on ilmaistu muodossa ’n ; % kokonaismäärästä’. n(kokonaismäärä) = 24 kokelasta. 

Ensimmäisen 4 kategorian keskuudessa n-määrät ovat suhteellisen tasan, kun taas 2 viimeisen 

kategorian, eli ’kokemusta kummastakin’ ja ’ei kokemusta kummastakaan’, n-määrä on vajaa 

puolet vähemmän. Tämä on otettava huomioon jännityksen keskiarvoja verratessa.  

Kokelailla, joilla oli terveyskeskuskokemusta raportoivat sekä ennakko- että jälkikyselyssä ’jonkin 

verran/3’ – ’paljon/4’ -jännitystä uusintatilaisuudessa, joskin hieman enemmän jännitystä 

jälkikyselyssä. Samalla tavalla raportoivat kokelaat, joilla ei ollut terveyskeskuskokemusta, mutta 

ero ennakko- ja jälkikyselyssä oli pienempi. Sairaalapäivystyskokemusta omaavat raportoivat 

enimmäkseen ’jonkin verran/3’ -jännitystä, sekä hyvin lievää nousua jännityksessä jälkikyselyn 

mukaan. Kokelaat, keillä ei ollut sairaalapäivystyskokemusta raportoivat eniten jännitystä 

uusintatilaisuudessa, ennakkokyselyssä ’ jonkin verran/3’ – ’paljon/4’ -jännitystä ja jälkikyselyssä 

’paljon/4’ – ’erittäin paljon/5’ -jännitystä. Kokelaat, joilla oli sekä terveyskeskus- että 

sairaalapäivystyskokemusta raportoivat vähiten jännitystä, jälkikyselyssä ’jonkin verran/3’ ja 

ennakkokyselyssä hieman sen alle. Kokelaat, joilla ei ollut kokemusta kummastakaan työstä 

raportoivat ennakkokyselyssä ’ jonkin verran/3’ – ’paljon/4’ -jännitystä ja jälkikyselyssä ’paljon/4’ 

jännitystä. Näissäkin kaikissa tuloksissa on otettava huomioon suuret keskihajonnat vaihdellen 

välillä () 0,45 – () 1,29.  
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5.2 Ryhmähaastattelut 

Haastateltavia oli yhteensä 6 kokelasta. Heidän vastauksiaan käsitellään eri teemojen mukaan 

seuraavien alaotsikoiden alla. Haastateltavien vastauksia olemme kirjanneet lainausmerkkeihin, 

silloin kun olemme lainanneet suoraan haastattelusta heidän sanomiansa asioita. 

5.2.1 Jännittäminen OSCE-näyttökokeen akuuttirastilla ja siihen vaikuttavat tekijät 

Useampi haastateltava vastasi, että kummatkin koetilaisuudet, sekä ensimmäinen kerta että uusinta, 

jännittivät paljon. Osaa jännitti enemmän ensimmäinen kerta ja toisella kerralla jännitti vasta paikan 

päällä. Toisia jännitti taas enemmän uusintatilaisuus, joko sen takia, ettei vielä ensimmäisellä 

kerralla ’osannut tai tiennyt mitä jännittää’, tai sen takia että ensimmäisellä kerralla ’suurin osa 

keskittymisestä meni monipuolisiin rasteihin’, kun taas toisella kerralla jännitystä toi se, että ’tiesi 

millainen rasti on edessä’. Lisäksi, mikäli ensimmäisellä kerralla akuuttirasti oli vasta loppupäässä, 

haastateltavat kertoivat, että ’jännitys ehti purkautua’ ensimmäisten rastien aikana. Osalle tuli 

yllätyksenä se, kuinka paljon jännittivät uusintatilaisuudessa, vaikka kertoivat odottaneensa, että se 

ei jännittäisi yhtä paljon kuin ensimmäisellä kerralla. Heille jännitys syntyi siitä, kun muistivat siinä 

tilanteessa, että on ’kiire ja kova tahto päästä rastista läpi’. 

Muutama haastateltava kuvaili jännitystään ’lamaannuttavana’, joka tuli jo koetilaisuutta edeltävänä 

päivänä. He kertoivat, että tämän vuoksi oli haastavaa saada luettua tai keskityttyä ennen 

koetilaisuutta. Lisäksi näin kovassa jännityksessä ’odottaminen oli kamalaa’. Osa haastateltavista 

kertoivat, että kokivat koetilaisuuden vuorokaudenajalla suurta merkitystä jännityksessä ja 

suoriutumisessa; he arvioivat, että unenlaatu ja valmistautuminen kärsivät sekä suorituspaineet 

ehtivät kasvaa, mikäli koe on iltapäivällä. He huomasivat jännityksensä kasvavan päivän aikana ja 

koesuorituksensa kärsivän tästä. Osa haastateltavista eivät osanneet arvioida oliko 

vuorokaudenajalla merkitystä heidän jännityksessään tai suoriutumisessaan.  

Useampi haastateltava mainitsi, että OSCE-näyttökoe on jännittänyt lääketieteen opintojen alusta 

asti. Siitä on puhuttu ’monsterina’, jonka suorittaminen on välttämätön edellytys valmistumiselle ja 

täten helposti aiheuttaa jännitystä ja suorituspaineita. Lisäksi haastateltavat kertoivat, että 

valmistumispaineita ja stressiä lisäävät samanaikaiset muut lääketieteen 6. opintovuoden tentit. Kun 

keskityimme OSCE-näyttökoetilanteeseen, osa haastateltavista kertoivat, että jännitystä aiheuttaa 

se, että ’pitää osata sanoa ja tehdä monta asiaa’. Lisäksi suurta painoarvoa haastateltavat antoivat 

aikarajoitukselle, joka lisäsi paljon koetilanteen aiheuttamaa jännitystä. Osa haastateltavista 

kokivat, että jännitystä aiheuttivat rastien valvojat sekä se mahdollisuus, että rastilla voi 
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’epäonnistua’ ja siitä seuraava ’häpeä ettei osaa tai pysty tekemään’ niitä asioita mitä rastilla 

vaaditaan. Lisäksi tuntematon ympäristö, kuten simulaationukke, aiheuttivat jännitystä. 

Pyrimme kartoittamaan myös millä eri tavoilla jännitys vaikutti koesuoriutumiseen. Osalle jännitys 

esiintyi ’ajatusten poukkoiluna’ tai keskittymisvaikeuksina, ja rastin tehtävänanto saattoi unohtua 

kesken rastin. Haastateltavien mukaan ’unohti sanoa asioita siinä hetkessä’ ja aikapaineen vuoksi 

’oli pakko edetä jossain’ ja kävi niin, että ’olennaiset asiat tulivat mieleen vasta kun oli lähtenyt 

tilanteesta pois’. Haastateltavat, keitä jännitti uusintatilaisuudessa vähemmän kuin ensimmäisellä 

kerralla, kertoivat että oli helpompaa nimenomaan ’keskittyä tekemiseen’ toisella kerralla. 

5.2.2 Valmistautuminen OSCE-näyttökokeen akuuttirastiin ja mistä oli hyötyä 

Haastateltavat olivat erilaisilla tavoilla valmistautuneet näyttökokeen akuuttirastia varten. 

Useammat olivat sekä ensimmäiseen koetilaisuuteen että uusintatilaisuuteen lukeneet Akuuttihoito-

opasta ja Terveysporttia, ja kerranneet erilaisia potilastapauksia sekä yksin että kavereiden kanssa. 

Muutamat olivat käyneet etukäteen perehtymässä Taitopajan tiloihin ja simulaationukkeen ja 

kerranneet lisäksi kurssimateriaaleja. Moni haastateltavista sanoivat, että ensimmäisellä kerralla tuli 

luettua ’laajemmin ja pintapuolisemmin’. Valmistautumismäärällä oli vaihtelua haastateltavien 

keskuudessa; osa valmistautui enemmän ja osa vähemmän, ja osa valmistautui enemmän 

uusintatilaisuuteen ja osa vähemmän. 

Uusintatilaisuutta varten useampi kertoi osanneensa valmistautua paremmin. Haastateltavat 

kehuivat OSCE-näyttökokeen palautetilaisuutta, sillä se auttoi hahmottamaan akuuttirastin 

vaatimuksia ja arviointimenetelmiä. Palautetilaisuuden muistiinpanomateriaalit olivatkin 

useammalle haastateltavalle tärkeä valmistautumismateriaali uusintatilaisuutta varten. Lisäksi 

useampi haastateltava kertoi, että valmistautumista helpotti se, että pystyi keskittymään sisätautien 

opiskeluun. Moni keskittyivät myös kehittämään ensimmäisen koetilaisuuden heikkouksiaan kuten 

EKG:n tulkintaa ja systemaattisia toimintatapoja esimerkiksi statuksen suorittamisessa. Osalla 

kehityksen kohteena oli oman itsevarmuuden kasvattaminen sekä harjoitteet kuten ’miten pysyä 

rauhallisena’ ja saada ’pää kylmäksi’ koetilanteessa kun jännittää. Haastateltavat kertoivat, että 

tämmöisestä psyykkisestä valmistautumisesta olisi ollut apua ensimmäistäkin koetilaisuutta varten, 

mutta tällöin ei vielä tiennyt ’millaista valmistautumista itse tarvitsee’. Yksi haastateltavista kertoi 

myös siitä, kuinka oli suunnitellut valmistautuvansa erityisesti uusintatilaisuutta varten, mutta 

pitkän ajan vuoksi ensimmäisen kerran ja uusintatilaisuuden välissä, suunnitelma jäi toteuttamatta. 
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Haastateltavat kehuivat uusintatilaisuuden akuuttirastia varten hyviksi valmistautumismateriaaleiksi 

erityisesti Akuuttihoito-opasta sekä Terveysportin EKG-materiaaleja. Lisäksi monet kehuivat 

sisätautipäivystystyötä, jossa pääsee ’seuraamaan mallisuorituksia’ käytännön potilastapauksissa. 

Yksi haastateltavista painotti hyötyä siitä, että pohtii etukäteen, kuinka systemaattisesti arvioida 

vitaaleja ja määrätä niiden mukaan hoito, esimerkiksi ’mataliin verenpaineisiin nestettä ja 

noradrenaliinia’. Useampi haastateltava oli sitä mieltä, että olisi kannattanut käydä perehtymässä 

etukäteen simulaationukkeen, jotta voisi vähentää koetilanteen tuntemattomat tekijät minimiin. 

Haastateltavat kertoivat myös, että jatkohoito-ohjeiden kertaaminen ja niiden osaaminen 

akuuttirastilla oli olennaista.  

5.2.3 Kliininen työkokemus ja sen soveltaminen OSCE-näyttökokeen akuuttirastilla 

Haastateltavilla oli hyvin monipuolista ja erilaista kliinistä työkokemusta esimerkiksi 

amanuenssuureista ja opintojen kliinisistä palveluista, terveyskeskuksen vuodeosastolta ja 

vastaanotolta, sisätautipäivystyksestä, yleislääketieteen päivystyksestä sekä sairaalan 

sisätautiosastolta. Kliinisen työkokemuksen määrä oli hyvin vaihtelevaa haastateltavien kesken.  

Kaikki haastateltavat, ketkä olivat olleet sisätautipäivystyksessä töissä, kokivat siitä eniten apua 

OSCE-näyttökokeen akuuttirastiin verrattuna muihin kliinisiin työpaikkoihin. He keillä ei ollut 

sisätautipäivystyksestä kokemusta, kokivat että siitä olisi voinut olla apua akuuttirastiin. 

Sisätautipäivystyksen kokemuksen hyödyllisyyttä puoltavia kommentteja olivat esimerkiksi, että 

’sisätautipotilaan statustamisessa on rutiinia’, ’työelämässä on saattanut tulla vastaan 

vastaavanlaisia potilastapauksia kuin akuuttirastilla’, sekä ’on itsevarmuutta hoitotilanteessa, kun 

tietää osaavansa asioita’. Terveyskeskuskokemusta muttei sisätautipäivystyskokemusta omaavat 

puolestaan kertoivat muun muassa sen, että vaikka terveyskeskuspotilaan statustaminen olisi hyvin 

hallussa, statustaminen akuuttirastilla tuntui vaikeammalta, sillä ’ei ollut kokemusta tai varmuutta 

siitä, mitä kaikkia välineitä ja mahdollisuuksia on käytettävissä’.  

Sisätautipäivystyksessä olleet haastateltavat kertoivat kuitenkin myös kääntöpuolista. Useamman 

mukaan ’epäonnistumisen tunne ensimmäisessä koetilaisuudessa oli vahva’, sillä heillä oli 

kokemusta akuuttirastia vastaavasta työstä. Haastateltavien mukaan päivystys on kuitenkin erilaista 

kuin OSCE-näyttökoe monessakin mielessä. Päivystystyössä ’seniorin ja Terveysportin apu ovat 

usein lähellä’ sekä konsultaatiomahdollisuudet ovat hyvät, ja harvoin on tehtävä nopeita päätöksiä 

10 minuutin aikarajan puitteissa. Lisäksi, ei ole välttämättä ehtinyt tulla samanlaisia 

potilastapauksia vastaan ja kehittyä rutiinia näiden hoitamisessa. Muutamat haastateltavat 
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mainitsivat siitä, kuinka OSCE-näyttökokeesta puuttuu mahdollisuus suorittaa niitä ’rituaaleja’ mitä 

töissä yleensä suorittaa, kun pyrkii ’rauhoittumaan ja kokoamaan ajatukset’. Näihin rituaaleihin 

ovat kuuluneet muun muassa veden juonti ja käsien desinfiointi. Haastateltavien mukaan 

simulaatiotilanteeseen tarvitsee ’omat strategiat’ kun vertaa kliiniseen työhön.  

Kyselimme haastateltavilta, ovatko he kokeneet OSCE-näyttökokeessa ilmenevää jännitystä myös 

kliinisessä työelämässä. Osa kertoivat kokeneensa samanlaista jännitystä kliinisessä työssä, ja he 

vertasivat tilannetta niihin OSCE-näyttökokeen piirteisiin, että on ollut kiire tehdä jokin tärkeä 

hoitopäätös ja apu ei ole ollut heti saatavilla. Näiden tilanteiden jälkeen haastateltavat kertoivat, että 

’jäi paha maku suuhun, kun ei pystynyt suoriutumaan hyvin sillä oli jonkun asian suhteen neuvoton 

tai oli liian vähän aikaa’. Heidän kertomansa mukaan ’epäonnistumiset tuntuvat työelämässä 

pahemmalta, sillä kyseessä ovat oikeat tapaukset ja potilaat’. Kyseiset haastateltavat ovat kuitenkin 

kertoneet, miten ovat näiden tilanteiden jälkeen kehitelleet itselleen systemaattisia tapoja toimia 

jatkossa vastaavanlaisissa tilanteissa sekä kuinka rauhoittaa itseään, jos silloin jännittää, ja näiden 

avulla ovat saaneet myös onnistumisen kokemuksia. Toisille haastateltaville jännitys OSCE-

näyttökokeessa on tuntunut kuitenkin erilaiselta verrattuna kliinisen työelämän tuomaan 

jännitykseen. Haastateltavat ovat kokeneet kliinisessä työssä jännitykseen apua myös tuesta, jota 

saa esimerkiksi hoitajilta. Useimmat kommentoivat, että jännittävät tilanteet vaativat usein myös 

’seniorin käytännön mallisuorituksen’, jonka mukaan voi itse toimia jatkossa, vaikka olisikin 

opiskellut asian teorian jostain oppimateriaalista. 

5.2.4 OSCE-näyttökoe arviointimenetelmänä 

Suurin osa haastateltavista pitivät OSCE-näyttökoetta sekä sen uusintatilaisuutta ’hyvänä 

konseptina’, jossa on ’turvallinen ympäristö’. Yksi haastateltavista kuvaili tilannetta siten, että ’ei 

voi oikeasti epäonnistua’, ja että ’OSCE on hyvä paikka opetella käytäntöä ja pohdiskella niitä 

asioita, mitä teki hyvin ja mitä voisi vielä kehittää’. Haastateltavat kertoivat, että on hyödyllistä 

saada palautetta omasta toiminnasta. Lisäksi, useamman mukaan on tärkeää pystyä ’suoriutumaan 

nopeasti paineen alla’ sekä tärkeää ’harjoitella ennen kuin menee oikeisiin töihin’. Akuuttirastilla 

haastateltavat kokivat, että rasti onnistui arvioimaan mitä on jäänyt opinnoista käteen potilaan 

systemaattisesta tutkimisesta ja hoitamisesta.  

Monen haastateltavan mielestä rasti onnistui kuitenkin paremmin arvioimaan kokelaan tietotaitoa 

kuin potilaan kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja. Haastateltavien keskuudessa oli epävarmuutta 

siinä, kuinka toimia simulaationuken kanssa sekä vuorovaikutuksen että löydösten tulkinnan 
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puolesta. Heillä ei juurikaan ollut kokemusta simulaationuken kanssa toimimisesta. Yksi 

haastateltavista myös kuvaili tilannetta ’ristiriitaiseksi’, kun ei ollut varma arvioidaanko rastilla 

vuorovaikutustaitoja ja että ’kuuluuko puhua nukelle vai rastin valvojalle vai puhua vaan kaikki 

ajatukset ääneen’.  

Tästä nousikin esiin haastateltavien keskuudessa toive siitä, että kun vastaavanlaisia 

simulaatiokokeita ei ole aikaisemmin lääketieteen opinnoissa, niin niitä voisi harjoitella jo kurssien 

aikana. Haastateltavat kokivat, että harjoituksesta voisi olla apua monessakin mielessä; 

’työympäristö tulisi tutuksi’, ’kurssin yhteyteen saisi käytäntöä mikä helpottaisi asioiden 

muistamista’, ’kurssilla opittu asia syvenisi’ ja ’työelämäänkin saisi lisää varmuutta’. Haastateltavat 

arvioivat, että siitä olisi hyötyä OSCE-näyttökokeeseen kun ’vähän tietää miten pitää toimia, kun 

tulee huoneeseen’, ’jännitys helpottuu, kun siitä tulee rutiinia’ ja näiden seurauksena ’OSCE ei 

tuntuisi niin stressaavalta ja voisi keskittyä asiasisältöön’. Yksi haastateltavista vertasi tilannetta 

’armeijan taitorastirataan’, jossa ’harjoitellaan paljon niitä eri tehtäviä niin, että jokaiselle rastit ovat 

selviä ja helpommin suoritettavissa’. 

Simulaatioharjoitteiden suhteen tuli monenlaisia ehdotuksia haastateltavilta. Useammat 

haastateltavat kuvailivat, että ’ideaalitilanne’ olisi se, että jokaisen kurssin lopussa olisi kurssiin 

liittyviä simulaatioharjoituksia. Monen mielestä niiden ’ei tarvitsisi olla läpipääsyvaatimuksena’, 

mutta ’voisivat esimerkiksi vaikuttaa positiivisesti kurssiarvosanaan’. Haastateltavat myös 

painottivat sitä, että ’henkilökohtaiset harjoitukset’ ovat parhaimpia oppimisen kannalta, sillä isossa 

ryhmässä ’ei tule samalla tavalla itse mietittyä’ ja johtajan vastuu voi jakautua vain yhdelle. Osa 

myös huomauttivat, että Taitopajaa voi mennä myös itse omatoimisesti harjoittelemaan, mutta että 

’se jää helposti suunnittelutasolle’. 

Kyselimme haastateltavilta, kuinka monta rastia olisi hyvä olla OSCE-näyttökokeessa, johon 

saimme vaihtelevia mielipiteitä. Muutaman mielestä 4-6 rastia olisi sopiva, sillä ’jaksaa keskittyä 

sen ajan’. Osan mielestä rasteja pitäisi olla selkeästi enemmän, sillä ’se testaa paremmin osaamista’ 

ja koettiin myös, että ’voisi olla kovempi vaatimustaso’, koska ’tässä vaiheessa meiltä saa vaatia 

kliinistä osaamista eri osa-alueilta’. Yksi haastateltavista perusteli, että rasteja voisi olla enemmän, 

jos niitä harjoiteltaisiin enemmän aikaisemmin, jolloin ne ’sujuisivat paremmin’. Ehdotettiin myös 

keston pidentämistä esimerkiksi 12 minuuttiin, sillä perusteltiin, että ’lisäajasta voisi olla 

suoriutumisen ja ajattelemisen kannalta hyötyä’. Haastateltavat nostivat myös esiin sen, että sitä 

voidaan kokea ’epäreiluksi’, jos eri näyttökoetilaisuuksissa on eri määrä rasteja. Lisäksi eri 

rastimäärät sekä vaihtelevat rastien sisällöt voivat olla haasteellisia toteuttaa sekä arvioida täysin 
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samanarvoisesti jokaisen kokelaan kohdalla, sillä heillä voi olla erilaisia kokemuksia taustalla, jotka 

vaikuttavat osaamiseen. Haastateltavat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että vaikka näyttökoe ’ei 

välttämättä arvioi ja anna jokaisen kohdalla samalla lailla’, niin ’jokaisella on omat haasteensa’ ja 

OSCE ’opettaa jokaiselle jotain itsestään’.  

Keskustelimme haastateltavien kanssa myös ideasta jakaa näyttökokeen rastit osiin pienemmiksi 

rasteiksi, esimerkiksi anamneesi ja status sekä diagnoosi ja jatkohoito erikseen. Tätä koettiin 

potentiaalisesti toimivaksi, esimerkiksi akuuttirastilla, mutta ei välttämättä muilla kuten 

perusterveydenhuollon rastilla, jota koettiin rakenteellisesti ja sisällöllisesti jo toimivaksi. Rastien 

jakamisen toimivuutta puolustettiin sillä, että ’selkeä tehtävänjako’ voisi auttaa jäsentämään 

toimintaa. Perusteltiin myös, että jaetut rastit voisivat simuloida paremmin ’oikeaa elämää’, jos 

rastien välillä mentäisiin ajassa eteenpäin sillä esimerkiksi laboratoriokokeiden valmistumisessa 

menee aikaa. Kuitenkin, nostettiin esiin se, että jokaisen rastin osan jälkeen pitäisi saada tietää oikea 

vastaus, jotta ’suunta pysyy oikeana’ seuraavilla rastin osilla. Lisäksi tiedustelimme mahdollisen 

virtuaalimaailman toimivuutta OSCE-näyttökokeessa. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että siitä 

voisi olla hyötyä erityisesti harjoittelun kannalta sekä jos siitä olisi mahdollisuus saada myös 

palautetta omasta toiminnasta. Arvioitiin, että se voisi toimia esimerkiksi akuuttirastilla, mutta ei 

välttämättä niillä rasteilla, joissa arvioidaan enemmän vuorovaikutusta. 

Kun vertasimme OSCE-näyttökokeen jännittävyyttä kirjalliseen tenttiin, haastateltavat olivat 

yksimielisiä siitä, että OSCE on huomattavasti jännittävämpi, sillä siinä ’on pakko saada tehtyä 

jotain lyhyessä ajassa’, mikä vaikuttaa keskittymiskykyyn ja miettimiseen. Kirjallisessa tentissä 

haastateltavat puolestaan kertoivat, että vaikka sekin saattaa jännittää, on yleensä enemmän aikaa ja 

helpompi keskittyä, sekä on mahdollisuus tarvittaessa palata tehtäviin.  

Kartoitimme myös haastateltavien mielipidettä OSCE-näyttökokeen ajankohdasta lääketieteen 

opintojen loppuvaiheessa, pääsääntöisesti L6-syksyllä. Suurimman osan mielestä ajankohta on 

sopiva, sillä silloin kaikki kliiniset kurssit ovat käyty ja siinä vaiheessa on ’paras valmius’. Lisäksi 

perusteltiin ajankohtaa hyväksi, kun OSCE-näyttökokeessa ’kysytään niitä taitoja mitä pitää osata 

valmistumisen jälkeen’. Muutaman haastateltavan mielestä ajankohta tuntui ’irralliselta’, sekä osa 

koki ajankohtaan liittyen enemmän ’valmistumispaineita’. Yksi haastateltavista ehdotti, että olisi 

parempi, jos OSCE-näyttökoe olisi ’kurssien yhteydessä’, ’osa-alue kerrallaan’, kun ’asiat ovat 

tuoreena mielessä’. Lisäksi toivottiin, että uusintatilaisuuden ajankohta olisi lähempänä 

ensimmäistä OSCE-näyttökoetta, eikä sijoitettaisi samoihin aikoihin kuin muut L6-vuosikurssin 

tentit.  
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5.2.5 OSCE-näyttökokeen info- ja palautetilaisuudet sekä kehitysehdotuksia 

Keskustelimme vielä haastateltavien kanssa OSCE- näyttökokeen akuuttirastin tehtävänannon 

selkeydestä sekä info- että palautetilaisuuksista, ja toivoiko niihin vielä jotain lisää.  

Usealla haastateltavalla oli kertomansa mukaan ensimmäisessä koetilaisuudessa ’eri ennakkokäsitys 

siitä mitä se loppujen lopuksi oli’. Koettiin, että ovitekstin tehtävänannosta ja rastin valvojasta 

’vähän auttoivat’, mutta oli myös monta sekoittavaa tekijää. Useammalle oli epäselvää ’miten 

kuuluu olla ja mitä pitää sanoa’ sekä miten toimia simulaationuken kanssa. Monet kokivat nuken 

kanssa toimimisen ’epäluontevaksi’ ja ’vuorovaikutuksen suorittaminen oli haastavaa’. Monet 

olivat epävarmoja, että arvioidaanko akuuttirastilla ylipäänsä vuorovaikutustaitoja, ja kokivat tässä 

näyttelijäpotilaan huomattavasti helpommaksi, kun tilanne oli ’aidommin simuloitu’. Osalle 

simulaationuken löydökset olivat epäselviä, esimerkiksi ’oliko hurina sivuääni vai normaali koneen 

tuottama ääni’, varsinkin, jos ei ollut kokemusta nuken kanssa toimimisesta. Osalle hämmennystä 

tuotti uusintatilaisuudessa se, että ovitekstistä puuttui maininta, että ’nukke ei voi puhua/nukke on 

tajuton’, mikä oli puolestaan ensimmäisellä kerralla ovitekstissä mainittu. Haastateltavien mukaan 

tehtävänannon selkeydessä ’ei ollut selvää muutosta’ ensimmäisellä kerralla ja uusintatilaisuudessa.  

Haastateltavat toivoivat, että tehtäisiin selväksi se, että tarvitseeko simulaationukelle puhua vai 

voiko kaiken kysyä rastin valvojalta, ja arvioidaanko akuuttirastilla vuorovaikutustaitoja. 

Haastateltavien mukaan ’tämä vähentäisi alkuhämmennykseen menevä aika ja pääsisi suoraan 

asiaan’. Tämä helpottaisi orientoitumisen kannalta myös heitä, jotka siirtyvät täysin erilaiselta 

rastilta akuuttirastille. Lisäksi toivottiin, että painotettaisiin sitä, että akuuttirastilla on huomioitava 

myös potilaan jatkohoito-ohjeet esimerkiksi ’seuraavan aamun juttuja’. Yksi haastateltavista nosti 

myös esiin muutamia muihin rasteihin liittyviä asioita, kuten sen, että saako rasteja, erityisesti 

vuorovaikutusrasteja, suorittaa ruotsiksi, sillä tämä epävarmuustekijä aiheutti itsessään kovaa 

jännitystä osalla kokelaista. Hän koki myös ne rastit haastaviksi, joissa potilaana toimi rastin 

valvoja, sillä niissä valvoja otti usein ennemmin ’opettajan roolin’ ja oli haastavaa toteuttaa tilanne 

’realistisesti’ sekä ottaa huomioon vuorovaikutusta.  

Useimmat kokivat, että OSCE-näyttökokeen infotilaisuudessa oli sama sisältö kuin kokelaille 

annetussa kirjallisessa infossa. Toivottiin, että näiden ohjeiden lisäksi käytäisiin myös 

edellämainitut asiat läpi infotilaisuudessa.  
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OSCE-näyttökokeen palautetilaisuuden kaikki haastateltavat kokivat hyödylliseksi. Haastateltavat 

sanoivat, että se ’avasi paljon sitä mitä akuuttirastilla haetaan kuten tunnistaminen, akuuttihoito ja 

jatkohoito’ sekä ’selkeytti rastin pointtia’. Muutamalle jatkohoidon miettiminen ei tullut 

ensimmäisellä kerralla mieleen, ja palautetilaisuus selvensi sen tärkeyttä. Koettiin myös 

hyödylliseksi sitä, että oli mahdollisuus päästä tarkastelemaan omia arviointeja sekä ’mistä sai 

pisteitä ja missä oli puutteita ja mitä pitää kehittää’.  

5.2.6 Neuvoja nuoremmalle kollegalle 

Lopuksi kävimme haastateltavien kanssa läpi, että millaisia neuvoja he antaisivat nuoremmille 

kollegoille OSCE-näyttökokeeseen valmistautumista sekä jännityksen helpottamista ajatellen. 

Haastateltavien mukaan ’jokainen jännittää omalla tavalla’ ja on ’omia keinoja kullakin’, mutta 

heitä itseään helpottaneisiin neuvoihin kuuluivat esimerkiksi, että ’se on tentti ja kukaan ei oikeasti 

kuole’ sekä että ’tämä ei uraa määritä ja se ei saa ketään katsomaan sinua pahalla’. Lisäksi 

haastateltavat kertoivat, että on hyvä muistaa että ’ohjaajat pyrkivät olemaan neutraaleja, joten sitä 

ei kannata ottaa hylkivänä palautteena’ sekä ’kaikki läsnäolijat haluavat sinun parasta, mutta eivät 

voi taluttaa kuitenkaan rastista läpi’.  

Konkreettisia keinoja valmistautumiseen ja jännityksen lievittämiseen haastateltavat myös antoivat. 

He neuvoivat 10 minuutin aikarajan harjoittelemista, strukturoituja ja systemaattisia 

lähestymistapoja kuten ’vuokaavioita eri keisseistä’. Lisäksi suositeltiin treenaamista 

simulaationuken kanssa, jotta ’ei mene aikaa siihen, että löydökset jäävät epäselviksi’. Lukemisen 

aikaista aloittamista ja hyvää valmistautumista myös suositeltiin. Haastateltavat neuvoivat 

miettimään etukäteen keinoja millä pystyy rauhoittamaan itseään, kun rupeaa jännittämään, sekä 

muistamaan sen, että ’jos menee lukkoon, voi ottaa parinkymmenen sekunnin tauton ja hengittää ja 

miettiä’.  
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6 Pohdinta 

6.1 Jännittäminen OSCE-näyttökokeen akuuttirastilla 

Kuvaajan 5.1.1 mukaan suurin osa kokelaista, 46% ennakkokyselyssä ja 38% jälkikyselyssä, 

arvioivat, että heitä jännitti OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuuden akuuttirastilla ’jonkin verran’, 

eli 3 asteikolla 1-5. ’Ei lainkaan/1’ -jännittäneitä kokelaita ei ollut ollenkaan kummankaan kyselyn 

perusteella, ja ’erittäin vähän/2’ -jännittäneitä oli ennakkokyselyssä 13% kokelaista ja 

jälkikyselyssä enää 4%. Tämä tukee sitä käsitystä, että suurin osa lääketieteen kandidaateista kokee 

OSCE-näyttökokeen jollain tasolla jännittäväksi. (3, 4, 13)  

Heitä ketä jännitti uusintatilaisuus ’paljon/4’ oli kummankin kyselyn perusteella 29% kokelaista ja 

’erittäin paljon/5’ -jännittäneitä oli ennakkokyselyssä 13% ja jälkikyselyssä 29% kokelaista. Lisäksi 

uusintatilaisuutta enemmän jännittäneitä oli ennakkokyselyn perusteella 8% ja jälkikyselyn 

perusteella 17%. Tämä voi edustaa sitä joukkoa, joka haastattelussakin mainitsi jännityksen 

johtuvan valmistumispaineista ja stressistä muista samanaikaisista opinnoista. On mahdollista, että 

heillä on ollut myös korkeammat odotukset suoriutumisen suhteen ja ovat asettaneet näyttökokeelle 

suuren merkityksen, näin lisäten omaa jännitystään. (25, 27) Lisäksi mahdolliset negatiiviset 

kokemukset ja tunteet ensimmäisestä koetilaisuudesta, kuten haastattelussa esiin tullut 

epäonnistumisen tunteen ja siitä seuraavan häpeän mahdollisuus, voisivat olla osasyynä suurelle 

jännitykselle uusintatilaisuudessa. (4) Olisikin kiinnostavaa kartoittaa kokelaiden 

suoriutumistavoitteet sekä mahdolliset positiiviset ja negatiiviset kokemukset ja tunteet liittyen 

näyttökoetilaisuuteen, ja rinnastaa näitä kokelaiden ilmoittamiin jännitystasoihin.  

Jos verrataan uusintatilaisuuden ennakko- ja jälkikyselyn tuloksia kuvaajassa 5.1.1, jälkikyselyssä 

kokelaat kuitenkin arvioivat jännityksensä olleen suhteessa suurempaa verrattuna ennakkokyselyyn, 

sillä jälkikyselyssä ’erittäin vähän/2’ – ’jonkin verran/3’ -jännittäneitä kokelaita oli yhteensä 4 

kokelasta vähemmän, kun taas ’erittäin paljon/5’ -jännittäneitä oli 4 kokelasta enemmän. Lisäksi 

kuvaajan 5.1.2 mukaan, heitä ketä jännitti uusintatilaisuus enemmän, oli jälkikyselyssä 2 kokelasta 

enemmän, yhteensä 17% kokelaista. Haastatteluissa tulikin esiin, että osa jännitti vasta paikan 

päällä tai yllättyi siitä, miten uusintatilaisuus jännittikin heitä. Jännitystä aiheuttaviksi tekijöiksi 

mainittiin 10 minuutin aikaraja sekä simulaationuken kanssa toimiminen, kuten syksyn 2019 

ensimmäisen OSCE-näyttökoetilaisuuden kyselyn vastauksissa. (5) Osalle myös vuorokaudenaika 

osoittautui jännitykseen vaikuttavaksi tekijäksi, joka lisääntyi, mikäli koetilaisuus sijoittautui vasta 

iltapäivälle, sillä kokelaat ehtivät päivän aikana kasvattaa omaa jännitystään ja suorituspaineitaan. 
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Olisi kiinnostavaa jatkossa tutkia onko näyttökokeen vuorokaudenajalla korrelaatiota kokelaiden 

ilmoittamiin jännitystasoihin sekä koesuoriutumiseen.  

Kuitenkin kokelaiden arvioimat jännitystasot olivat uusintakokeessa suhteessa hieman alhaisemmat 

verrattuna ensimmäiseen tilaisuuteen alkusyksystä, jolloin sekä ennakko- että jälkikyselyssä 

kokelaat arvioivat keskimäärin ’paljon/4’ -jännitystä. (5) Tätä puoltaa myös kuvaaja 5.1.2, jonka 

mukaan suurin osa kokelaista, 42% ennakkokyselyssä sekä 58% jälkikyselyssä, vastasivat 

jännittävänsä vähemmän uusintatilaisuudessa verrattuna ensimmäiseen kertaan. Tämä sopisi siihen, 

että uusintatilaisuudessa kokelaat tietävät hieman paremmin minkälainen koetilaisuus on kyseessä 

ja ovat jo kertaalleen ensimmäisessä koetilaisuudessa päässeet niin sanotusti ’harjoittelemaan’. (17, 

39) Lisäksi liitteiden kuvaajan 5 mukaan, kokelaat osasivat pääsääntöisesti ’jonkin verran/3’ – 

’erittäin paljon/5’ paremmin valmistautua uusintatilaisuuteen ensimmäisen koetilaisuuden jälkeen, 

mikä kertoo siitä, että koetilaisuus ja sen vaatimukset ovat tulleet ensimmäisen kerran jälkeen 

tutummaksi mikä puolestaan voi helpottaa jännitystä. Liitteiden kuvaajien 9 ja 10 perusteella, 

kokelaat kokivatkin ensimmäisestä OSCE-näyttökoetilaisuudesta sekä sen palautetilaisuudesta apua 

uusinnassa. Haastattelun perusteella, heitä ketä jännitti uusintatilaisuudessa vähemmän kuin 

ensimmäisellä kerralla, kertoivat että oli myös helpompaa nimenomaan ’keskittyä tekemiseen’ 

toisella kerralla. 

Jännityksen vaikutusta koesuoriutumiseen arvioitiin pelkästään ryhmähaastatteluissa. 

Haastateltavien mukaan jännitys esiintyi nimenomaan keskittymisvaikeutena ja tätä kautta vaikutti 

suoriutumiseen, mikä on osoitettu myös aikaisemmissa tutkimuksissa. (47) Jatkossa olisi 

kiinnostavaa kyselyidenkin avulla tarkastella kokelaiden ilmoittamia jännitystasoja suhteessa 

heidän itsearvioimiin suoriutumisiin sekä varsinaisiin näyttökoearvosanoihin.  

6.2 Valmistautuminen OSCE-näyttökokeen akuuttirastiin ja mistä oli hyötyä 

Kuvaajan 5.1.3 mukaan kokelaiden itsearvioima jännitystaso oli suurempi mitä enemmän oli 

valmistautunut uusintatilaisuuteen. Kokelaat, jotka olivat valmistautuneet vähemmän 

uusintatilaisuuteen arvioivat jännityksensä olevan lähempänä ’jonkin verran/3’ kun taas kokelaat, 

jotka olivat valmistautuneet enemmän arvioivat jännityksensä olevan lähempänä ’paljon/4’. 

Kokelaat, jotka olivat valmistautuneet yhtä paljon uusintatilaisuuteen, arvioivat jännityksensä 

olevan näiden kahden edellisen välillä. Tämä sopii hyvin aikaisempiin tutkimuslöydöksiin, joiden 

mukaan kokelaan ennakkovalmistautumisen määrä korreloi positiivisesti koetun jännityksen 

määrän kanssa. Tämä voisi viitata esimerkiksi siihen, että kokelailla, jotka valmistautuvat 
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enemmän, voi olla suuremmat odotukset ja paineet suoriutumisen suhteen, mikä lisää kokeeseen 

liittyvää jännityksen määrää. (25) Vaikka suoriutumista ei olla kartoitettu tai arvioitu, on 

mahdollista, että vaikka kokelaat, jotka valmistutuvat enemmän myös jännittävät enemmän, heillä 

on todennäköisemmin kovempi opiskelumotivaatio mikä heijastaa myös aikaisempaa akateemista 

suoriutumista ja täten vaikuttaisi myös positiivisesti suoriutumisessa näyttökokeessa. Tämä sopisi 

aikaisempaan tutkimustietoon, että motivaatio ennustaa parempaa akateemista suoriutumista, joka 

puolestaan ennustaa parempaa suoriutumista OSCE-näyttökokeessa. (9, 32)  

Kuitenkin, ryhmähaastattelussakin nostettiin esiin se, että ensimmäisellä kerralla tuli ’laajemmin ja 

pintapuolisemmin’ opiskeltua, joten vähäisempi valmistautuminen uusintatilaisuuteen ei välttämättä 

kerro huonommasta, vaan kenties kohdennetummasta, valmistautumisesta. Ryhmähaastatteluissa 

useampi kertoivatkin osanneensa paremmin valmistautua uusintatilaisuutta varten ensimmäisen 

koetilaisuuden jälkeen, sillä pystyivät keskittymään suppeampaan sisätautien osaamisalueeseen. 

Lisäksi he pystyivät keskittymään omiin heikkouksiinsa, joita he totesivat vasta ensimmäisen 

koetilaisuuden jälkeen, kuten EKG:n tulkintaan tai systemaattisiin toimintatapoihin. Olisikin 

kiinnostavaa kartoittaa jatkossa, korreloivatko tehokas valmistautuminen ja valmistautumismäärä 

keskenään. 

Kiinnostavasti, uusintatilaisuuteen yhtä paljon sekä enemmän valmistautuneet kokelaat arvioivat 

jännityksensä suuremmaksi jälkikyselyssä verrattuna ennakkokyselyyn, mikä voisi viitata siihen, 

että suorituspaineet saattavat voimistua itse koetilanteessa. On myös mahdollista, että vaikka 

kokelas olisi valmistautunut yhtä paljon tai jopa enemmän uusintatilaisuuteen kuin ensimmäiseen 

koetilaisuuteen, valmistautumistapa ei ole ollut optimaalinen ja ei ole tuonut jännitystä helpottavaa 

itseluottamusta koetilanteeseen. (28)  

Kuvaajan 5.1.4 perusteella Akuuttihoito-opas ja Terveysportti olivat uusintatilaisuuden kokelaiden 

keskuudessa eniten käytettyjä valmistautumismateriaaleja, joista koettiin myös eniten hyötyä. 

Akuuttihoito-opasta käyttivät 79% kokelaista, ja 75% kokelaista kokivat sen hyödylliseksi 

uusintatilaisuudessa, sillä se käsittelee useimpien akuuttirastin potilastapausten teoriaa. 

Terveysporttia käyttivät 63% kokelaista, ja 42% kokelaista kokivat sen hyödylliseksi 

uusintatilaisuudessa, haastattelussa kehuttiin erityisesti Terveysportin EKG-materiaaleja. Tämä 

sopii myös syksyn 2019 ensimmäisen OSCE-näyttökokeen kyselydataan, jossa kokelaat kokivat 

koetilaisuuteen eniten hyötyä Akuuttihoito-oppaasta ja Terveysportista. (5) Akuuttihoito-opasta ja 

Terveysporttia käyttäneet kokelaat arvioivat kuvaajan 5.1.5 mukaan jännityksensä olevan ’jonkin 

verran/3’ – ’paljon/4’, joskin jälkikyselyssä lähempänä ’paljon/4’. Kurssimateriaaleja hyödynsivät 
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vain 25% kokelaista, mutta kaikki niitä käyttäneet kokivat hyötyä uusintatilaisuudessa. He myös 

arvioivat jännityksensä olevan keskimäärin ’paljon/4’, mikä sopisi siihen, että nämä kokelaat 

kuuluvat siihen joukkoon, ketkä ovat valmistautuneet uusintatilaisuuteen yhtä paljon tai enemmän, 

jotka ovat myös jännittäneet enemmän. Lisäksi Akuuttihoito-oppaalla, Terveysportilla ja 

kurssimateriaaleilla voi valmistautua hyvin keräämällä tärkeää tietotaitoa, mutta ne eivät välttämättä 

valmenna muihin akuuttirastilla jännitystä aiheuttaviin tekijöihin kuten toimimiseen 

simulaationuken kanssa, aikapaineeseen ja nopeaan päätöksentekoon sekä pelkoon 

epäonnistumisesta. 

Kiinnostavasti, vain yksi kokelas ilmoitti harjoitelleensa Taitopajassa yksin, mutta koki tästä myös 

hyötyä uusintatilaisuutta varten. Lisäksi kyseinen kokelas arvioi jännityksensä olevan ’erittäin 

paljon/5’ ennakkokyselyssä, mutta jälkikyselyssä enää ’jonkin verran/3’. Tämä viittaisi siihen, että 

tästä valmistautumistavasta on ollut tälle kokelaalle merkittävä apu uusintatilaisuutta varten myös 

jännityksen lieventäjänä. Yhteensä 3 kokelasta harjoittelivat yhden tai useamman kaverin kanssa 

Taitopajassa, mutta vain 1 heistä koki siitä hyötyä. Lisäksi he ovat arvioineet jännityksen tason 

olevan keskimäärin ’paljon/4’ sekä jälkikyselyssä lähempänä ’erittäin paljon/5’. Kenties yksin 

harjoitellen on ollut helpompaa keskittyä omien heikkouksien ja koestrategioiden kehittämiseen. 

Kuitenkin ryhmähaastatteluissa useampi sanoivat, että olisi kannattanut käydä perehtymässä 

etukäteen simulaationukkeen ja näin vähentää koetilanteen tuntemattomat tekijät ja omaa jännitystä 

minimiin.  

Muita valmistautumistapoja myös ilmoitettiin ja näihin kuuluivat; kertaaminen ja potilastapausten 

läpikäyminen kavereiden kanssa, OSCE-palautetilaisuuden materiaalit sekä psykologiset harjoitteet 

ja keskusteluapu, joista kaikista paitsi OSCE-palautetilaisuuden materiaaleista mainittiin erikseen 

hyötyä myös jälkikyselyssä. OSCE-palautetilaisuutta on kuitenkin yleisesti pidetty hyödyllisenä 

liitteiden kuvaajan 10 perusteella. Lisäksi haastateltavat kehuivat palautetilaisuutta, sillä se auttoi 

hahmottamaan akuuttirastin vaatimuksia ja arviointimenetelmiä, ja palautetilaisuuden 

muistiinpanomateriaalit olivat useammalle tärkeä valmistautumismateriaali uusintatilaisuutta 

varten. Kokelaat, ketkä mainitsivat myös muista valmistautumistavoista arvioivat jännityksensä 

olevan keskimäärin ’jonkin verran/3’ – ’paljon/4’, joskin jälkikyselyssä lähempänä ’paljon/4’. Osa 

haastateltavista kertoivat hahmottaneensa psyykkisen valmistautumisen tärkeyden vasta 

ensimmäisen koetilaisuuden jälkeen ja kuinka siitä olisi ollut suurta apua, jos olisi tiennyt asiasta jo 

ennen ensimmäistä kertaa. 
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Ei erityisesti valmistautuneita oli yhteensä 3 kokelasta, joista kuitenkin yksi vastasi 

valmistautuneensa myös Terveysportin ja kliinisten töiden avulla. Kiinnostavasti nämä 3 kokelasta 

arvioivat jännityksensä suhteellisen matalaksi ennakkokyselyssä, keskimäärin ’erittäin vähän/2’ – 

’jonkin verran/3’. Jälkikyselyssä suuri virhepalkki kertoo kuitenkin siitä, että kyseiset kokelaat 

arvioivat jälkikäteen jännityksensä hyvin vaihtelevasti, ja jännittäneensä joko ’erittäin vähän/2’, 

’jonkin verran/3’ tai ’erittäin paljon/5’.  ’En erityisesti valmistautunut’ on myös käsite, jota voi 

tulkinta eri tavoin, esimerkiksi niin, että ei ole valmistautunut ollenkaan tai niin, ettei ole muuttanut 

opiskelutavassaan mitään mutta on kuitenkin opiskellut. Tämä olisi jatkossa hyvä täsmentää sekä 

tähän olisi hyvä syventyä ryhmähaastattelussa.  

6.3 Kliininen työ ja sen merkitys OSCE-näyttökokeen akuuttirastilla 

Kuvaajan 5.1.4 perusteella kliinisillä töillä harjoittelivat 25% kokelaista, ja kaikki kokivat siitä 

hyötyä. Lisäksi kuvaajan 5.1.5 perusteella, kyseiset kokelaat arvioivat jännityksensä olevan 

keskimäärin ’jonkin verran/3’, mikä sopii aikaisempaan havaintoon, että kliinistä työtä tehneet 

kokelaat kokevat vähemmän jännitystä OSCE-näyttökokeessa. (30) Yksi kokelaista ilmoitti 

kliinisistä töistä olevan hyötyä, vaikka ei ilmoittanut ennakkokyselyssä valmistautuneensa tällä 

tavalla. On myös mahdollista, että kokelaat eivät ole välttämättä ennakkokyselyyn vastatessa 

muistaneet kaikkia keinoja, joilla ovat harjoitelleet koetilaisuutta varten.  

Kuvaajan 5.1.6 perusteella, 24 kokelaan keskuudesta, tasan 50%:lla oli sairaalapäivystyskokemusta 

ja toisella 50%:lla ei ollut. Terveyskeskuskokemusta oli puolestaan 54%:lla kokelaista ja lopulla 

46%:lla ei ollut. Heistä kaikista vain 21%:lla oli kokemusta sekä terveyskeskus- että 

sairaalapäivystystyöstä ja 17%:lla ei ollut kokemusta kummastakaan. Suurin osa kokelaiden 

jännityksen itsearvioinnin keskiarvoista jäivät ’jonkin verran/3’ ja ’paljon/4’ väliin.  

Kiinnostavaa on se, että terveyskeskuskokemusta omaavien jännityksen keskiarvo oli hieman 

korkeampi verrattuna sairaalapäivystyskokemusta omaaviin, joiden jännityksen keskiarvo oli 

hieman yli ’jonkin verran/3’. Tämä voisi selittyä sillä, että terveyskeskustyö ei välttämättä 

valmenna samalla tavalla OSCE-näyttökokeen akuuttirastin potilastapauksiin kuin 

sairaalapäivystystyö. Lisäksi kaikista eniten jännittivät ’ei sairaalapäivystyskokemusta’ omaavat, 

ennakkokyselyssä hieman alle ’paljon/4’ ja jälkikyselyssä hieman sen yli. Ryhmähaastatteluissakin 

terveyskeskuskokemusta muttei sisätautipäivystyskokemusta omaavat kertoivat, että statustaminen 

akuuttirastilla tuntui vaikeammalta, sillä ’ei ollut kokemusta tai varmuutta siitä, mitä kaikkia 

välineitä ja mahdollisuuksia on käytettävissä’. Päivystystyöstä taas koettiin hyötyä siten, että oli 
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rutiinia sisätautipotilaan kliinisestä statustamisesta sekä kokemusta saman tyyppisistä akuuteista 

potilastapauksista, ja oli senioreiden mallisuorituksia, joiden perusteella osasi hoitaa kyseisiä 

potilaita. Lisäksi töissä on saattanut kokea vastaavanlaista jännitystä, joka on auttanut kehittämään 

itselleen systemaattisia toimintatapoja jatkossa vastaavanlaisissa tilanteissa sekä keinoja 

rauhoittamaan itseään. Päivystyskokemuksen puutetta omaavat pohtivatkin, että 

sairaalapäivystystyöstä olisi voinut olla apua akuuttirastissa. Aikaisempienkin tutkimusten 

perusteella kokemuksen puute voi lisätä kokelaan jännitystä. (23) 

Sairaalapäivystyskokemusta omaavat kuitenkin jännittivät uusintatilaisuudessa keskimäärin ’jonkin 

verran/3’. Haastatteluissa kerrottiin, että tämän taustalla oli esimerkiksi se, että päivystystyössä 

konsultaatiomahdollisuudet ovat paremmat ja apu on usein lähellä, kun taas näyttökokeessa ei ole 

samanlaisia mahdollisuuksia. Samoin kuin töissä tehtävät ’rituaalit’, kuten käsien desinfiointi ja 

veden juonti, joiden avulla kasataan ajatukset ja rauhoitutaan, eivät ole käytössä. Lisäksi, 

haastateltavien mukaan harvemmin on joutunut päivystystyössä samantapaiseen kiireiseen 

tilanteeseen, jossa on joutunut tekemään nopeita hoitopäätöksiä. Osalle haastateltavista, töissä 

koettu jännitys on ollut myös erilaista kuin akuuttirastilla. 

Mielenkiintoisena havaintona on se, että kokelaat, joilla oli sekä terveyskeskus- että 

sairaalapäivystyskokemusta, kokivat kaikista vähiten jännitystä, jälkikyselyssä ’jonkin verran/3’ ja 

ennakkokyselyssä jopa hieman sen alle. Tämä puoltaisi sitä, että vaikka 

sairaalapäivystyskokemuksesta voi olla jännitykseen hieman enemmän apua verrattuna 

terveyskeskuskokemukseen, kummastakin on kuitenkin hyötyä. On mahdollista, että työkokemus 

ylipäänsä lisää kokelaan itsevarmuutta koetilanteessa, mikä itsessään on osoitettu helpottavan 

jännitystä. (28) 

Kiinnostavaa on kuitenkin se, että kokelaat, joilla ei ole sairaalapäivystyskokemusta ovat 

jännittäneet enemmän kuin kokelaat, joilla ei ole kummastakaan työstä kokemusta. Näitä kahta 

ryhmää on kuitenkin haastava verrata keskenään, sillä on otettava huomioon pienempi n-määrä 

jälkimmäisessä ryhmässä. Tässä ryhmässä suuri keskihajonta myös kertoo, että he eivät ole olleet 

keskenään yksimielisiä jännityksensä suuruuden suhteen. Lisäksi näiden kahden työn kokemuksen 

puute ei poissulje sitä, etteikö voisi olla jotakin muuta kliinistä työkokemusta taustalla. 

Ryhmähaastatteluiden perusteella useammalla oli hyvin monipuolista kliinistä työkokemustaustaa, 

joten jatkossa voisi olla kiinnostavaa ottaa huomioon myös muu kliininen työkokemus kuin pelkkä 

terveyskeskus- tai sairaalapäivystystyö. Lisäksi sairaalapäivystystyö sisältää itsessään useita eri 

erikoisaloja, joiden hyödyllisyydestä akuuttirastiin voi olla eri kokemuksia ja mielipiteitä. 
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6.4 OSCE-näyttökoe arviointimenetelmänä 

Ryhmähaastatteluiden avulla kartoitimme mitä mieltä kokelaat olivat OSCE-näyttökokeesta 

arviointimenetelmänä. Kaikki haastateltavat osallistuivat ensimmäiseen OSCE-näyttökokeeseen 

viimeisen, eli kuudennen, opintovuoden syksyllä, ja enemmistö oli sitä mieltä, että ajankohta oli 

hyvä, sillä kertoivat silloin olevan parhaat valmiudet suorittamaan eri erikoisalojen rasteja ja 

kysytään nimenomaan valmistumisen jälkeen tarvittavia taitoja. Suurin osa pitivät näyttökoetta 

hyvänä ja turvallisena oppimistilaisuutena, jossa on mahdollisuus harjoitella käytäntöä sekä oppia ja 

kehittää omia heikkouksiaan. Monet olivat myös sitä mieltä, että lääkärinä on tärkeää osata 

suoriutua paineen alla ja sitä olisi hyvä harjoitella ennen kuin menee varsinaisiin töihin.  

Sopivasta rastimäärästä OSCE-näyttökokeessa oltiin eri mieltä, osa pitivät 4-6 rastia hyvänä sillä 

kertoivat sen olevan toimiva määrä keskittymiskyvyn kannalta, ja osa taas kaipasivat enemmän 

rasteja sekä kovempaa vaatimustasoa osaamisen suhteen. Haastateltavien mukaan, OSCE-

näyttökokeessa voi kuitenkin olla haastavaa arvioida jokaisen kokelaan suoritusta täysin 

samanarvoisesti, sillä heillä voi olla erilaisia kokemuksia taustalla, jotka vaikuttavat osaamiseen. 

Vaikka rastien potilastapaukset ovat satunnaistettu jokaiselle kokelaalle, on otettava huomioon, että 

rastien tarkistuslistat on pyritty laatimaan mahdollisimman objektiivisesti siten, että 

osaamisvaatimuksina ovat yleislääkärin perustaitoja, joita jokainen tarvitsee valmistumisen jälkeen. 

(1, 2) Olisi kiinnostavaa jatkossa selvittää, ovatko kokelaat samaa mieltä omasta suoriutumisestaan 

verrattuna rastin valvojan tekemään arviointiin.  

Useammat olivat sitä mieltä, että akuuttirasti onnistui paremmin arvioimaan kokelaan tietotaitoa 

sekä potilaan systemaattista tutkimista ja hoitamista, kuin potilaan kohtaamista ja 

vuorovaikutustaitoja. Kokelaat kokivat sekä haastatteluiden että kyselyiden perusteella 

simulaationuken kanssa toimimista haasteelliseksi, erityisesti jos sen suhteen oli kokemuksen 

puutetta, sillä nuken löydökset saattoivat jäädä epäselviksi ja oli epävarmuutta siitä, kuuluuko 

nuken kanssa ylipäänsä keskustella. Lisäksi kaikki haastateltavat pitivät OSCE-näyttökoetta 

jännittävämpänä kuin kirjallinen tentti, jossa on enemmän aikaa ja näin myös helpompi keskittyä, 

mikä tukee myös aikaisempia tutkimustuloksia, joissa on verrattu OSCE-näyttökokeen ja kirjallisen 

kokeen jännittävyyttä. (12, 13)  

Kaikki haastateltavat toivoivat simulaatioharjoituksia jo aikaisemmassa vaiheessa lääketieteen 

opinnoissa, mikä parantaisi suoriutumista OSCE-näyttökokeessa sekä sen toimivuutta 

arviointimenetelmänä. Haastateltavat perustelivat harjoituksia hyödyllisinä, koska ne tekisivät 
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simulaatioympäristön tutummaksi, toisivat kliinisiin kursseihin lisää käytäntöä ja syventäisivät 

osaamista sekä toisivat lisää varmuutta myös kliiniseen työelämään. Lisäksi harjoittelu helpottaisi 

jännitystä OSCE-näyttökokeessa, kun siitä tulisi rutiinia ja arviointia olisi helpompi toteuttaa, kun 

kokelaat osaisivat paremmin keskittyä koetilanteessa suoraan asiasisältöön. Haastateltavat 

ehdottivat muun muassa simulaatioharjoituksia jokaisen kliinisen kurssin päätteeksi, jotka eivät 

välttämättä olisi läpipääsyvaatimuksena kurssille, mutta voisivat vaikuttaa positiivisesti arvosanaan.  

6.5 Tutkimuksen haasteet sekä kehitysehdotuksia tuleviin tutkimuksiin ja OSCE-

näyttökokeisiin 

Tässä tutkimuksessa verrataan kokelaiden itsearviointeja omasta jännityksestä ja 

valmistautumisesta, ja haasteena onkin erityisesti subjektiivisen datan käsittely. Nimittäin yksilöt 

kokevat ja täten myös arvioivat eri tavoilla omaa jännitystä. (48, 49) 

Tämä on huomioitava erityisesti kyselydatan kvantitatiivisissa analyyseissa, erityisesti niissä, joissa 

on laskettu jännityksen keskiarvoja sekä keskihajontoja. Suuret virhepalkit, jotka kuvaavat 

keskihajontaa, kertovat siitä, että kokelaat eivät ole olleet yksimielisiä siitä, kuinka paljon on 

jännittänyt, vaikka jokin muu piirre, kuten esimerkiksi valmistautumistapa, heitä yhdistäisi. Myös, 

suuret virhepalkit syntyvät helpommin pienillä n-määrillä, sillä pienen virhepalkin saavuttamiseksi 

vaaditaan enemmän yksimielisyyttä pienen kokelasryhmän keskellä verrattuna suureen 

kokelasryhmään. Lisäksi pienempien kokelasryhmien yksittäisillä vastauksilla on suhteessa 

enemmän painoarvoa lasketussa keskiarvossa verrattuna suurempiin kokelasryhmiin. Esimerkiksi 

kun tarkastelee taulukon 5.1.1 ja kuvaajan 5.1.3 dataa; ’en osaa sanoa’ -vastanneita oli yhteensä 2 

kokelasta, eli hyvin pieni kokelasryhmä, joista yksi vastasi jännittävänsä ’jonkin verran/3’ ja toinen 

vastasi jännittävänsä ’paljon/5’. Tämän vuoksi jännityksen keskiarvo on asettunut arvoon ’paljon/4’ 

ja keskihajonta on suuri,  1,41.  

Lisäksi ennakko- ja jälkikyselyihin vastanneita oli eri määrä, ja pystyimme vertaamaan vain 

samojen yksilöiden vastauksia keskenään, jolloin lopullinen n-määrä jäi suhteellisen pieneksi, eli 

yhteensä vain 24 kokelaaseen. Kyseisen kokelasjoukon keskuudessa oli kuitenkin myös runsaasti 

vaihtelua esimerkiksi kliinisessä työtaustassa, joten näiden useamman muuttuvan tekijän vuoksi on 

haastavaa täysin luotettavasti arvioida ja verrata keskenään eri ryhmien jännityksen keskiarvoja.  

Jatkossa olisi kiinnostavaa n-määrän kasvattamiseksi toteuttaa kyselyt, kuten aiemmin, sekä 

pienryhmähaastatteluja myös syksyn ensimmäisessä OSCE-näyttökoetilaisuudessa. Lisäksi se toisi 

mahdollisuuden verrata uusintatilaisuuden kokelaiden ensimmäisen koetilaisuuden sekä 
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uusintatilaisuuden vastauksia keskenään ja tarkastella onko esimerkiksi jännittämisessä muutosta eri 

kertojen välillä. Kyselyihin voisi lisätä myös eri itsearviointien jälkeen vapaaehtoisia 

vastauskenttiä, joissa kokelaat voisivat perustella esimerkiksi miksi tai mikä jännitti ja miksi jokin 

valmistautumismateriaali koettiin hyödylliseksi. Näillä perusteluilla voisi olla helpompaa tulkita 

kokelaiden tekemiä itsearviointeja sekä syventyä niihin, kuten olemme tehneet 

ryhmähaastatteluiden avulla. Kenties jatkossa voisi olla parempaa myös käsitellä vastauksia 

yksilötasolla, sillä aiempien mainittujen muuttuvien tekijöiden vuoksi voi olla haasteellista 

analysoida kokelaiden tekemiä arviointeja ryhmätasolla.  

Pohdinnassa on kertynyt myös muita kehitysehdotuksia ja uusia tutkimuskysymyksiä OSCE-

näyttökokeen jatkotutkimuksia ajatellen. Tulevissa tutkimuksissa olisi kiinnostavaa kartoittaa miten 

kokelaiden jännitykseen ja koesuoriutumiseen vaikuttavat muun muassa omat henkilökohtaiset 

suoriutumistavoitteet. Lisäksi suoriutumista olisi kiinnostavaa arvioida sekä kokelaiden 

aikaisemman akateemisen koulumenestyksen sekä OSCE-näyttökokeen arvosanojen avulla. Tämä 

kuitenkin vaatisi kokelaiden täyden anonymiteetin tiedekunnan henkilökunnan ulkopuolisilta 

eettisen toiminnan säilyttämiseksi. Toinen vaihtoehto voisi olla kokelaan oma arvio 

suoriutumisestaan esimerkiksi Likert-asteikkoa hyödyntäen. (45) Olisi kiinnostavaa myös selvittää, 

ovatko kokelaat samaa mieltä omasta suoriutumisestaan verrattuna rastin valvojan tekemään 

arviointiin. Ympäristöllisten tekijöiden kuten näyttökokeen vuorokaudenajan sekä kokelaan 

elintapojen vaikutusta koejännitykseen olisivat myös kiinnostavia tutkimuksen kohteita. Lisäksi 

kyselyitä voisi olla ennakko- ja jälkikyselyiden lisäksi myös itse koetilanteessa, jolloin saataisiin 

kokelaan itsearvio omasta jännityksen määrästä suoraan koetilanteesta. 

Aiempien tutkimuksen perusteella OSCE- harjoituskokeet helpottavat kokelaiden jännitystä ja 

tuoda lisää itsevarmuutta varsinaiseen koetilanteeseen, ja vertaisopiskelijoita on todettu hyväksi 

vaihtoehdoksi rastinvalvojiksi. (17) Olisikin kiinnostavaa jatkossa selvittää, kokevatko 

lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat tätä hyödylliseksi ja luotettavaksi harjoitusmenetelmäksi 

varsinaista OSCE-näyttökoetta varten. Tässä voisi soveltaa esimerkiksi Skilla-Taitopajan 

vertaisohjaajia tai muita ylempien vuosikurssien opiskelijoita. Vapaaehtoisia ja monipuolisia 

simulaatioharjoituksia onkin pyritty jatkuvasti lisäämään teemailtapäivien muodossa Skilla-

Taitopajan henkilökunnan toimesta.  

Kliinisten taitojen arviointia tullaan myös lisäämään jatkossa jo aiemmassa vaiheessa kliinisiä 

opintoja. Helsingin yliopistossa aloitettiin vapaaehtoinen Mini-OSCE pilotti -kurssi keväällä 2019 

ja Mini-OSCE tulee osaksi kurssisuunnitelmaa lukuvuonna 2020-2021. Mini-OSCE pidetään L4-
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lukuvuoden lopulla ja siinä opiskelija suorittaa tehtävärasteja samaan tapaan kuin varsinaisessa 

OSCE-näyttökokeessa. Mini-OSCE:n tarkoitus on tutustuttaa opiskelija varsinaiseen L6 

lukuvuoden OSCE-näyttökokeeseen ja samalla antaa opiskelijalle rastikohtaista formatiivista 

palautetta suorituksesta. (50) 

Tämän tutkimuksen haastateltaville esiteltiin myös uusia lähestymistapoja OSCE-näyttökokeeseen 

kuten rastien jakamista pienempiin rasteihin tai virtuaalimaailman käyttöä. Rastien jakaminen voisi 

tuoda lisää selkeyttä tehtävänantoon ja mahdollistaisi lyhyempiä suoritusaikoja. Virtuaalimaailman 

avulla kokelaat pääsisivät harjoittelemaan potilastapausten ratkomista ja simulaatiotilannetta. 

Kumpaakin pidettiin toimivina vaihtoehtoina, mutta haasteina kuitenkin pidettiin rastien 

jakamisessa oikean ratkaisun edellytys etenemiselle, mikäli useampi rasti liittyvät toisiinsa, sekä 

virtuaalimaailmassa vuorovaikutustaitojen arviointi.    

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta järjestää syksyllä 2020 uudistetun OSCE-

näyttökokeen. Näyttökokeessa tulee olemaan yhteensä noin 10-12 rastia, joissa ovat mukana myös 

pienempiä erikoisaloja. Jokaiseen rastiin käytettävä aika on lyhennetty siten, että on 2 minuuttia 

aikaa rastin vaihtoon ja tehtävänannon lukuun, sekä 8 minuuttia aikaa rastin suorittamiseen. 

Näyttökokeessa sovelletaan ’test blueprint’ -periaatetta, jonka avulla varmistetaan, että eri 

erikoisalojen kliinisesti relevantit taidot, kuten anamneesi, potilaan tutkiminen, tulosten tulkinta, 

kommunikointi potilaan kanssa sekä kliininen päättely, tulevat kaikki testatuksi. (51) Näitä kaikkia 

ei kuitenkaan testata samalla rastilla, vaan jokaisen rastin tehtävänantoa on selkiytetty niin, että 

fokus on esimerkiksi anamneesin otossa, kliinisen statuksen teossa, tutkimustulosten 

kommunikoinnissa tai jatkohoidon määräämisessä. (52) 
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7 Yhteenveto 

OSCE-näyttökoe on jännittävä tilanne monelle lääketieteen kandidaatille. (3, 4) Jännityksellä voi 

olla edullinen vaikutus suoriutumiseen tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen se voi kääntyä 

haitalliseksi. (21, 22) Tämän tutkimuksen avulla olemme pyrkineet ymmärtämään, minkälaisilla 

tekijöillä on ollut vaikutusta kokelaiden jännitykseen OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuudessa, 

keskittyen erityisesti sisätautien akuuttirastin kokelaisiin. Näin olemme pyrkineet myös 

hahmottamaan, miten kokeen suoritusolosuhteita voitaisiin optimoida.  

Syksyn 2019 OSCE-näyttökokeen uusintatilaisuudessa 24 kokelasryhmän perusteella, kokelaita on 

jännittänyt keskimäärin ’jonkin verran’ – ’paljon’ eli 3-4 asteikolla 1-5, ja jälkikyselyn perusteella 

jännityksen itsearvion suuruus kasvoi 16%:lla kokelaista. Lainkaan jännittäneitä ei ollut 

uusintatilaisuudessa yhtäkään. Jännitystä aiheuttaviksi tekijöiksi mainittiin esimerkiksi 10 minuutin 

aikaraja, simulaationuken kanssa toimiminen, kokeen sijoittuminen iltapäivälle, epäonnistumisen 

uhka sekä muut samanaikaiset opintostressit ja valmistumispaineet. Jännityksen vaikutusta 

koesuoriutumiseen todettiin pääsääntöisesti keskittymisvaikeuksina. Uusintatilaisuuden kokelaita 

jännitti kuitenkin hieman vähemmän verrattuna saman syksyn ensimmäiseen koetilaisuuteen. (5) 

Enemmistö kokelaista, 42% ennakkokyselyssä sekä 58% jälkikyselyssä, vastasivatkin jännittävänsä 

vähemmän uusintatilaisuudessa verrattuna ensimmäiseen kertaan ja osanneensa valmistautua 

uusintatilaisuuteen pääosin ’jonkin verran/3’ – ’erittäin paljon/5’ paremmin kuin ensimmäiseen 

näyttökokeeseen. 

Tutkimustulosten mukaan kokelaiden itsearvioima jännitystaso oli suurempi mitä enemmän he 

olivat valmistautuneet uusintatilaisuuteen. Tämä arvioitiin viittaavan esimerkiksi siihen, että 

kyseisillä kokelailla voi olla suuremmat odotukset ja paineet suoriutumisen suhteen, mikä lisää 

kokeeseen liittyvää jännityksen määrää. Valmistautumismateriaaleista Akuuttihoito-opas ja 

Terveysportti olivat suosituimpia. Akuuttihoito-opasta käytti 79% kokelaista, ja 75% kokelaista 

kokivat sen myös hyödylliseksi uusintatilaisuudessa. Terveysporttia käytti 63% kokelaista, ja 42% 

kokelaista kokivat sen hyödylliseksi. Vain yksi kokelas ilmoitti harjoitelleensa Taitopajassa yksin, 

mutta koki tästä hyötyä uusintatilaisuutta varten, sekä arvioi jännityksensä olevan ennakkokyselyssä 

’erittäin paljon/5’, mutta jälkikyselyssä enää ’jonkin verran/3’. Kurssimateriaaleja hyödynsivät vain 

25% kokelaista, mutta kaikki niitä käyttäneet kokivat hyötyä uusintatilaisuudessa. Muihin 

valmistautumistapoihin kuuluivat potilastapausten läpikäyminen kavereiden kanssa, OSCE-

palautetilaisuuden materiaalit sekä psykologiset harjoitteet ja keskusteluapu, joista kaikista 

mainittiin hyötyä. Kurssimateriaaleja ja muita valmistautumistapoja hyödyntäneet kokelaat 
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arvioivat jännityksensä keskimäärin hieman suuremmaksi lähempänä ’paljon/4’, mikä voisi viitata 

siihen, että he kuuluvat ’enemmän valmistautuneiden’ joukkoon.  

Kliinisillä töillä harjoittelivat 25% kokelaista, ja kaikki kokivat siitä hyötyä. Kyseiset kokelaat 

arvioivat jännityksensä olevan keskimäärin ’jonkin verran/3’, sopien aikaisempaan havaintoon, että 

kliinistä työtä tehneet kokelaat kokevat vähemmän jännitystä OSCE-näyttökokeessa. (30) 

Mielenkiintoista oli se, että 21% kokelaista, joilla olivat sekä terveyskeskus- että 

sairaalapäivystyskokemusta, kokivat kaikista vähiten jännitystä, jälkikyselyssä ’jonkin verran/3’ ja 

ennakkokyselyssä jopa hieman sen alle. Verrattuna terveyskeskuskokemusta omaaviin, 

sairaalapäivystyskokemusta omaavat, eli 50% kokelaista, jännittivät vähemmän, keskiarvolla 

hieman yli ’jonkin verran/3’. Kaikista eniten jännittivät ’ei sairaalapäivystyskokemusta’ omaavat, 

ennakkokyselyssä hieman alle ’paljon/4’ ja jälkikyselyssä hieman sen yli. Tämä puoltaisi sitä, että 

sairaalapäivystystyö valmentaa näistä vaihtoehdoista parhaiten akuuttirastin vaatimuksiin, kuten 

ryhmähaastatteluissakin tuli esiin, mutta kaikenlaisesta kliinisestä työkokemuksesta on hyötyä.  

Suurin osa haastateltavista pitivät näyttökoetta hyvänä ja turvallisena oppimistilaisuutena, jossa 

pääsee harjoittelemaan käytäntöä sekä oppimaan ja kehittämään omia heikkouksiaan, mikä koettiin 

hyödylliseksi tulevaa kliinistä työelämää varten. Useammat arvioivat, että akuuttirasti onnistui 

paremmin arvioimaan kokelaan tietotaitoa sekä potilaan systemaattista tutkimista ja hoitamista, 

kuin potilaan kohtaamista ja vuorovaikutustaitoja. Kaikki haastateltavat pitivät OSCE-näyttökoetta 

jännittävämpänä kuin kirjallinen tentti, jossa on enemmän aikaa ja näin myös helpompi keskittyä. 

Yleisenä toiveena pidettiin simulaatioharjoitusten järjestämistä jo aikaisemmassa vaiheessa 

lääketieteen opinnoissa, koska ne tekisivät simulaatioympäristön tutummaksi, toisivat kliinisiin 

kursseihin lisää käytäntöä ja syventäisivät osaamista sekä toisivat lisää varmuutta myös kliiniseen 

työelämään, mikä helpottaisi jännitystä ja arviointia OSCE-näyttökokeessa tekemällä siitä rutiinia.  

Tutkimusten haasteina olivat koko kokelasryhmän pieni n-määrä sekä subjektiivisen datan käsittely 

ryhmätasolla. Jatkossa olisi kiinnostavaa toteuttaa kyselyt ja pienryhmähaastattelut myös syksyn 

ensimmäisessä OSCE-näyttökoetilaisuuden kokelailla, sekä verrata ensimmäisen koetilaisuuden 

sekä uusintatilaisuuden vastauksia keskenään. Uskomme, että tämän tutkimuksen ja sen tuomien 

kehitysehdotuksien avulla pystymme paremmin ymmärtämään, kuinka helpottaa loppuvaiheen 

lääketieteen kandidaattien jännitystä sekä kehittämään OSCE-näyttökoe heille parhaaksi 

mahdolliseksi osaamisen arviointimenetelmäksi. Myös, syksyllä järjestettävä uudistettu OSCE-

näyttökoe varmasti avaa useita ovia uusiin potentiaalisiin ja mielenkiintoisiin tutkimuskysymyksiin.    
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Liitteet 

 

Kyselylomakkeet 

Taulukko 1. Ennakkokysely. 

 

1. Oma kooditunniste (jaettu sähköpostin yhteydessä), huom. ei omaa nimeä! 

2. Jännittääkö OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirasti? Arvioi asteikolla 1-5 (1 = ei lainkaan, 2 = erittäin vähän, 3 = 

jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

3. Kuinka paljon jännität uusintatilaisuuden akuuttirastia verrattuna ensimmäiseen kertaan? 

o Jännitän uusintatilaisuutta enemmän 

o Jännitän uusintatilaisuutta vähemmän 

o Jännitän uusintatilaisuutta yhtä paljon 

o En osaa sanoa 

4. Miten olet valmistautunut OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastiin? Saa valita useamman. 

 Luin kurssimateriaaleja 

 Luin Terveysporttia 

 Luin Akuuttihoito-opasta 

 Harjoittelin Taitopajassa yksin 

 Harjoittelin Taitopajassa kaverin/kavereiden kanssa 

 Olen harjoitellut kliinisissä töissä 

 En ole erityisesti valmistautunut 

 Muu (vapaa sana) 

5. Kuinka paljon olet valmistautunut nyt uusintatilaisuuden akuuttirastia varten verrattuna ensimmäiseen kertaan? 

o Olen valmistautunut enemmän uusintatilaisuuteen 

o Olen valmistautunut vähemmän uusintatilaisuuteen 

o Olen valmistautunut yhtä paljon uusintatilaisuuteen 

o En osaa sanoa 

6. Koen, että osaan paremmin valmistautua uusintatilaisuuteen, ensimmäisen OSCE-tentin jälkeen. Arvioi asteikolla 

1-5 (1 = ei lainkaan, 2 = erittäin vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 
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Taulukko 2. Jälkikysely. 

 

1. Oma kooditunniste (jaettu sähköpostin yhteydessä), huom. ei omaa nimeä! 

2. Jännittikö OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastissa? Arvioi asteikolla 1-5 (1 = ei lainkaan, 2 = erittäin vähän, 3 = 

jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

3. Kuinka paljon uusintatilaisuuden akuuttirasti jännitti verrattuna ensimmäiseen kertaan? 

o Uusintatilaisuus jännitti enemmän  

o Uusintatilaisuus jännitti vähemmän  

o Uusintatilaisuus jännitti yhtä paljon  

o En osaa sanoa 

4. Mistä oli eniten hyötyä OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastin valmistautumisessa? Saa valita useamman. 

 Kurssimateriaaleista 

 Terveysportista 

 Akuuttihoito-oppaasta 

 Taitopajassa harjoittelusta yksin 

 Taitopajassa harjoittelusta kaverin kanssa 

 Kliinisistä töistä 

 En erityisesti valmistautunut 

 Muu (vapaa sana) 

5. Koen, että ensimmäisestä OSCE-tentin akuuttirastista oli apua uusintatilaisuuteen. Arvioi asteikolla 1-5 (1 = ei 

lainkaan, 2 = erittäin vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

6. Koen, että OSCE-tentin palautetilaisuudesta oli apua uusintatilaisuuteen. Arvioi asteikolla 1-5 (1 = ei lainkaan, 2 = 

erittäin vähän, 3 = jonkin verran, 4 = paljon, 5 = erittäin paljon) 

7. Olen ollut kliinisissä töissä terveyskeskuksessa: 

o Kyllä 

o Ei 

8. Olen ollut kliinisissä töissä sairaalapäivystyksessä: 

o Kyllä 

o Ei 

9. Oletko kiinnostunut osallistumaan lyhyeen ryhmähaastatteluun OSCE-tenttiin liittyen? Haastattelun avulla tukisit 

OSCE-tenttiin liittyvää tutkimusta. Kiitämme kovasti jo etukäteen kiinnostuneisuudesta ja avusta! 

 Kyllä, olen kiinnostunut. 
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Kyselylomakkeiden vastaukset 

 

 

Kuvaaja 1. Ennakkokysely: jännittääkö OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirasti? X-akselilla itsearviointi asteikolla 1-5. 

Y-akselilla n = kokelaiden määrä. n(kokonaismäärä) = 26 kokelasta. 

 

 

 

 

Kuvaaja 2. Ennakkokysely: kuinka paljon jännität uusintatilaisuuden akuuttirastia verrattuna ensimmäiseen kertaan? 

Vastaus; kokelaiden määrä; prosentti. Kokelaita yhteensä 26. 

 

0

3

12

8

3

0

2

4

6

8

10

12

14

1 = ei lainkaan 2 = erittäin vähän 3 = jonkin verran 4 = paljon 5 = erittäin paljon

n

Jännittääkö OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirasti? 

Jännitän uusintatilaisuutta 

vähemmän ; 11; 42%

Jännitän 

uusintatilaisuutta yhtä 

paljon; 9; 35%

Jännitän 

uusintatilaisuutta 

enemmän; 2; 8%

En osaa sanoa; 4; 15%

KUINKA PALJON JÄNNITÄT UUSINTATILAISUUDEN 

AKUUTTIRASTIA VERRATTUNA ENSIMMÄISEEN 

KERTAAN?



 

 

44 

 

Kuvaaja 3. Ennakkokysely: miten olet valmistautunut OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastiin? X-akselilla 

valmistautumistapa. Y-akselilla n = kokelaiden määrä. n(kokonaismäärä) = 26 kokelasta. 

 

 

Kuvaaja 4. Ennakkokysely: kuinka paljon olet valmistautunut nyt uusintatilaisuuden akuuttirastia varten verrattuna 

ensimmäiseen kertaan? Vastaus; kokelaiden määrä; prosentti. Kokelaita yhteensä 26. 
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Kuvaaja 5. Ennakkokysely: Koen, että osaan paremmin valmistautua uusintatilaisuuteen, ensimmäisen OSCE-tentin 

jälkeen. X-akselilla itsearviointi asteikolla 1-5. Y-akselilla n = kokelaiden määrä. n(kokonaismäärä) = 26 kokelasta. 

 

 

 

Kuvaaja 6. Jälkikysely: jännittikö OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastissa? X-akselilla itsearviointi asteikolla 1-5. Y-

akselilla n = kokelaiden määrä. n(kokonaismäärä) = 25 kokelasta. 
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Kuvaaja 7. Jälkikysely: kuinka paljon uusintatilaisuuden akuuttirasti jännitti verrattuna ensimmäiseen kertaan? Vastaus; 

kokelaiden määrä; prosentti. Kokelaita yhteensä 25. 

 

 

Kuvaaja 8. Jälkikysely: mistä oli eniten hyötyä OSCE-uusintatilaisuuden akuuttirastin valmistautumisessa? X-akselilla 

valmistautumistapa. Y-akselilla n = kokelaiden määrä. n(kokonaismäärä) = 25 kokelasta. 
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Kuvaaja 9. Jälkikysely: koen, että ensimmäisestä OSCE-tentin akuuttirastista oli apua uusintatilaisuuteen. X-akselilla 

itsearviointi asteikolla 1-5. Y-akselilla n = kokelaiden määrä. n(kokonaismäärä) = 25 kokelasta. 

 

 

 

Kuvaaja 10. Jälkikysely: koen, että OSCE-tentin palautetilaisuudesta oli apua uusintatilaisuuteen. X-akselilla 

itsearviointi asteikolla 1-5. Y-akselilla n = kokelaiden määrä. n(kokonaismäärä) = 25 kokelasta. 

 

0

1

7

10

7

0

2

4

6

8

10

12

1 = ei lainkaan 2 = erittäin vähän 3 = jonkin verran 4 = paljon 5 = erittäin paljon

n

Koen, että ensimmäisestä OSCE-tentin akuuttirastista oli apua 

uusintatilaisuuteen. 

0

1

11

5

8

0

2

4

6

8

10

12

1 = ei lainkaan 2 = erittäin vähän 3 = jonkin verran 4 = paljon 5 = erittäin paljon

n

Koen, että OSCE-tentin palautetilaisuudesta oli apua 

uusintatilaisuuteen. 



 

 

48 

 

Kuvaaja 11. Jälkikysely: Olen ollut kliinisissä töissä terveyskeskuksessa, kyllä vai ei. Vastaus; kokelaiden määrä; 

prosentti. Kokelaita yhteensä 25. 

 

 

Kuvaaja 12. Jälkikysely: Olen ollut kliinisissä töissä sairaalapäivystyksessä, kyllä vai ei. Vastaus; kokelaiden määrä; 

prosentti. Kokelaita yhteensä 25. 
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Ryhmähaastattelun informointi- ja suostumuslomake  

 

Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus, milloin vain keskeyttää 

osallistuminen tutkimukseen tai kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. 

Haastateltavalla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyä valvovalle viranomaiselle, jos hän 

epäilee henkilötietojaan käsiteltävän vastoin tietosuojalainsäädäntöä.  

 

Haastattelu kestää 60-90 minuuttia. Haastattelusta tallennetaan äänitiedostona, jonka jälkeen 

haastattelu kirjoitetaan anonymisoiduksi tekstitiedostoksi.  

 

Haastattelun luottamuksellisuus turvataan niin, että henkilötietoja sisältävää aineistoa käsittelee 

vain tutkimuksen päätutkija ja tietotekniikka-asiantuntija. Henkilötiedot sisältävät vain haastatellun 

etu- ja sukunimi. Ikää, sukupuolta tai muita tunnistetietoja ei missään vaiheessa kerätä.  

Haastattelun äänitallennetta käsitellään ja säilytetään erillään henkilötiedoista. Äänitallenteiden 

säilytyskansio suojataan käyttäjätunnuksilla. Henkilötietoja sisältävää aineistoa ei luovuteta 

tutkimuksen ulkopuolisille tutkimuksen missään vaiheessa. Muut tutkimusryhmän jäsenet eivät 

käsittele anonymisoimatonta tutkimusdataa.  

 

Haastattelu kirjataan tekstitiedostoksi. Haastateltavan ja haastattelussa esille tulevien muiden 

henkilöiden nimet poistetaan tai muutetaan peitenimiksi. Tarvittaessa muutetaan tai poistetaan myös 

paikkatietoja ja muita erisnimiä (työpaikkojen tms. nimet), jotta aineistoon sisältyvien henkilöiden 

tunnistaminen ei ole enää mahdollista.  

 

Äänitiedosto tuhotaan sen jälkeen, kun haastattelu on kirjoitettu tekstitiedostoksi.  

Haastattelussa esille tulleet asiat raportoidaan tutkimusjulkaisuissa tavalla, jossa haastateltavia tai 

muita haastattelussa mainittuja yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa. Tutkimusjulkaisuihin 

voidaan sisällyttää suoria otteita haastatteluista.  

 

Tutkimuksen päätyttyä äänitiedostoista tehdyt anonymisoidut tekstitiedostot luovutetaan pysyvästi 

säilytettäväksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempään tutkimuskäyttöön.  
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Kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta  

 

Suostun vapaaehtoisesti osallistumaan Ellie Oijalan tekemään tutkimukseen, jossa tutkitaan 

koejännitykseen ja suorituskokemuksiin vaikuttavia tekijöitä OSCE-näyttökokeen akuutti 

sisätautirastin uusintatilaisuudessa. Minulle on kerrottu ketkä aineistoa käsittelevät, miten aineistoa 

käsitellään ja miten aineisto säilytetään. Suostun haastattelun tai haastatteluiden nauhoittamiseen.  

Minulle on kerrottu mitä varten aineistoa kerätään. Voin keskeyttää osallistumiseni missä vaiheessa 

tahansa.  

 

Lupa haastattelun/kirjoituksen arkistointiin Tietoarkistoon: 

 

▢ Haastatteluni/kirjoitukseni saa arkistoida Tietoarkistoon luovutettavaksi tutkimukseen. 

▢ Haastatteluani/kirjoitustani ei saa arkistoida Tietoarkistoon.  

 

Pvm  

 

_______________________________________________________  

Allekirjoitus ja nimenselvennys  
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LAUSUNTO TUTKIMUSSUUNNITELMASTA 
 
Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimuseettinen toimikunta on tänään 
antanut myönteisen lausunnon tutkimussuunnitelmasta ”KOEJÄNNITYKSEEN JA SUO-
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 Petteri Arstila, kliininen opettaja, Medicum, bakteriologian ja immunologian osasto 
 Nils Bäck, yliopistonlehtori, Medicum, anatomian osasto 
 Lauri Koivula, tohtorikoulutettava, opiskelijaedustaja 
 Pekka Louhiala, yliopistonlehtori, Clinicum, kansanterveystieteen osasto, puheenjohtaja 
 Jani Pirinen, LT, opiskelijaedustajan varajäsen 
 Ossi Rahkonen, professori, Clinicum, kansanterveystieteen osasto 
 Samuli Ripatti, professori, FIMM ja Clinicum, kansanterveystieteen osasto  
 Eeva-Liisa Saarinen, palvelukoordinaattori, yliopistopalvelut-Meilahden kampus, sihteeri 
 Antti Sajantila, professori, Medicum, oikeuslääketieteen osasto 
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Pekka Louhiala 
toimikunnan puheenjohtaja 
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