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Simulaatioklubin toiminta on käynnistetty

Syyskuun 9. päivänä 2009 
pidettiin Rovaniemen 
ammattikorkeakoulun 
järjestämien 
Simulaatiokoulutuspäivien 
yhteydessä professori 
Rosenbergin ideoiman 
simulaatioklubin 
avauskokous. Klubin 
tarkoituksena on edistää 
ja kehittää maanlaajuisesti 
simulaatio-opetusta ja 
aikaansaada verkosto, joka 
mahdollistaa yhteistyön 
eri simulaatio-opetusta 
antavien yksiköiden välillä. 
Lisäksi pyritään edistämään 
simulaatio-opetuksesta 
tehtävää tutkimusta, joka on 
yksi toiminnan kehittämisen 
perusedellytyksistä.

Klubikokoukseen osallistui pari-
senkymmentä asiasta innostu-

nutta ja keskustelu aiheen tiimoil-
ta oli vireää ja rakentavaa. Klubiin 
perustettiin johtoryhmä, johon va-
littiin monipuolisesti edustajia niin 
ammattikorkeakoulun, yliopiston, 
palo- ja pelastuslaitoksen kuin puo-
lustusvoimienkin taholta. Klubin 
toiminta päätettiin ylläpitää virkeä-
nä säännöllisten vuosittaisten ta-
paamisten ja sähköpostikeskustelun 
avulla. Toistaiseksi klubi pidetään 
rekisteröitymättömänä yhdistykse-
nä, johon mukaantulo vaatii vain 
kiinnostusta ja avoimen mielen.

Yksi vilkkaan keskustelun aiheis-
ta oli simulaatio-opetusta anta-
vien ohjaajien koulutus. Mahdolli-
sesti jatkossa simulaatio-ohjaajille 
myönnetään sertifikaatti, mutta tä-
mä asia vaatii vielä runsaasti työs-
tämistä. Tällä hetkellä ohjaajakou-
lutusta antaa kotimaassa lähinnä 
ARCADA. Ulkomailla ohjaajakoulu-
tustarjonta on monipuolista ja mo-
nitasoista, mutta olisi toki tarkoi-
tuksenmukaista, että koulutuksia 
järjestetään myös kotimaassa, jol-
loin saavutetaan laajempi kuulija-
kunta ja opetushenkilökunnan mää-
rä saadaan nopeammin vastaamaan 
todellisia tarpeita.

Toinen keskustelua herättävä ai-
he oli eri yksiköiden antama opetus 
ja tulevaisuudensuunnitelmat. Ko-
kouksessa todettiin varsin yksimie-

lisesti, että ei ole lainkaan tarkoi-
tuksenmukaista, että kallis laitteisto 
hankittaisiin pienilläkin paikkakun-
nilla useampiin yksiköihin, vaan et-
tä yhteistyö muun muassa ammatti-
korkeakoulun, yliopiston ja sairaan-
hoitopiirin kesken olisi mielekästä. 
Tämä onkin yksi simulaatioklubin 
tärkeimmistä tavoitteista. Toimintaa 
tulisi keskittää ja yhteistyötä tiivis-
tää eri tahojen kesken, mikä hyödyt-
täisi kaikkia osapuolia. Mielessä tu-
lee kuitenkin kaikessa toiminnassa 
pitää tärkein tavoite: potilasturval-
lisuus ja laadukas hoitotyö.

Kokouksessa käytiin läpi myös eri 
yksiköiden tekemää aiheeseen liit-
tyvää tutkimustoimintaa, joka ai-
nakin allekirjoittaneen yllätyksek-
si osoittautui paikoitellen varsin vi-
reäksi. Aiheesta julkaistavia artikke-
leita ja väitöskirjoja jäädään innolla 
odottamaan.

Kaikkinensa kokous oli erittäin 
antoisa ja olisi helposti jatkunut pit-
källekin iltaan. Sen myötä kävi hy-
vin ilmeiseksi kyseisen klubin tarve, 
ennen kaikkea valtakunnallisen yh-
teistyön ylläpitäjänä ja verkoston 
kehittäjänä. Jään seuraamaan jat-
koa mielenkiinnolla!
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