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1. JOHDANTO 
Vaasan keskussairaala on merkittävä hoitoalan opetussairaala (Vaasan 

keskussairaala/VKS, 2016), ja vuonna 2016 kirjattiin yli 18 000 harjoittelupäivää eli 

kliinisiä opintoja, jotka eri alojen tulevat asiantuntijat suorittivat. Lähiseudun 

ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittivat noin 15 500 harjoittelupäivää, kun 

taas toisen asteen koulutuksessa olleet opiskelijat suorittivat noin 1 800 

työssäoppimispäivää. Toisen asteen koulutuksessa olevien harjoittelua kutsutaan 

nykyisin työpaikalla tapahtuvaksi koulutukseksi eli koulutussopimukseksi. Vuonna 

2017 harjoittelupäiviä oli arviolta yhtä paljon kuin edellisvuonna – joitakin tietoja 

vuoden 2017 keväältä puuttuu vielä. Vaasan keskussairaala edellyttää 

opetussairaalana, että (hoito)henkilöstö antaa opiskelijoille laadukasta ohjausta, joka 

tukee opiskelijoiden ammatillista kehittymistä. Opiskelija, jolla on hyviä 

kokemuksia potilastyöstä ja opiskelijaohjauksesta, palaa mielellään Vaasan 

keskussairaalaan tutkinnon suorittaneena hoitajana. Tämä käsikirja antaa ainoastaan 

lyhyen ja yleisen perehdytyksen opiskelijaohjaukseen. Neljän eri oppilaitoksen 

klinikkaopettajat ovat avustaneet käsikirjan tekemisessä.  

 

Jotta pystyisimme vastaamaan nykyisiin taloudellisiin ja demografisiin haasteisiin 

henkilöstöresurssien ja sitä myöten opiskelijaohjaajien määrän supistuessa, tarvitaan 

uusia pedagogisia toimintamalleja. Opiskelijoiden määrä on noussut, mutta 

harjoittelupaikkojen määrä on sen sijaan vähentynyt viime vuosina. Vuonna 2017 

asetettiin opiskelijaharjoittelun ja -ohjaamisen työryhmä, jonka tavoitteena oli lisätä 

harjoittelupaikkojen määrää mahdollistamalla uudet pedagogiset ohjauksen 

perusmallit. Neljä perusmallia kasvoi seitsemään, kun röntgen, kliininen laboratorio 

sekä tehohoito- ja valvontaosasto esittivät omaan toimintaansa sopivat mallit. Mallit 

esitellään käsikirjan kohdassa Vaasan keskussairaalan ohjausmallit.  

 

Käsitteitä harjoittelu ja kliiniset opinnot käytetään tässä käsikirjassa samassa 

merkityksessä kuvaamaan sekä toisen asteen koulutuksen koulutussopimusta 

(lähihoitajat) että ammattikorkeakoulutuksen ammattitaitoa edistävää harjoittelua. 

Lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja-, röntgenhoitaja- ja 

laboratoriohoitajaopiskelijan sijaan käsikirjassa käytetään yläkäsitettä opiskelija.  
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2. OPPIMINEN JA OPPIMISTYYLIT  

Oppiminen ja opettelu voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Useimmat yhdistävät 

oppimisen koulun opetukseen, mutta oppimista voi tapahtua monella eri tavalla. 

Opetteleminen-käsite (learning/inlärning) korvataan nykyisin usein 

prosessisuuntautuneella sanalla oppiminen, sillä se on väistämätön osa kaikkea, mitä 

teemme (vrt. elinikäinen oppiminen) ja nähdään jatkuvana prosessina elämän ja 

työn arjessa. Kyse on siitä, että joku oppii jotakin, mutta oppimisella on myös 

sosiaalinen puoli, sillä se on sidoksissa erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin arkipäivässä 

ja osallistumiseen eri yhteyksissä. (Morgensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010, 

38–39) 

 

Mitä tulee oppimiseen, niin tutkimukset osoittavat, että sekä opimme että 

muistamme eri tavalla oppimistavasta riippuen (ks. kuvio 1): 

 

Kuvio 1. Mitä muistamme kahden viikon jälkeen 

 

 

Lähde: 

https://slideplayer.se/2635736/9/images/12/Efter+2+veckor+tenderar+vi+att+komm

a+ih%C3%A5g%3A.jpg  

 

Käytännön oppimisessa (toisen asteen koulutuksen koulutussopimus) tai kliinisissä 

opinnoissa (ammattikorkeakoulutuksen ammattitaitoa edistävä harjoittelu) on kyse 

yksittäisen opiskelijan oppimisesta, esimerkiksi potilastyössä. Työympäristö 

koostuu silloin monista ammatinharjoittajista, joilla on erilainen kokemustausta, 

tietotaso ja näkemys oppimisesta. (Morgensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010, 

42–43) 

 

https://slideplayer.se/2635736/9/images/12/Efter+2+veckor+tenderar+vi+att+komma+ih%C3%A5g%3A.jpg
https://slideplayer.se/2635736/9/images/12/Efter+2+veckor+tenderar+vi+att+komma+ih%C3%A5g%3A.jpg
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Nykyisin painotetaan, että ohjaamisessa tarvitaan pedagogista perusnäkemystä, sillä 

pedagogiikka on vaikuttamista kohti tavoitetta. Myös näkemys oppimisesta ja 

osaamisesta, jota voi esiintyä eri muodoissa, on tärkeä (Morgensen, Thorell 

Ekstrand & Löfmark, 2010, 35–37).  

 

On olemassa erilaisia oppimistyylejä eli tapoja oppia, mutta usein oppiminen on 

sekoitus useasta eri oppimistyylistä. Erilaiset oppimistyylit ovat joidenkin mielestä 

pelkkä myytti. (Fredriksson, 2007)  

 

Kuvio 2. Oppimistyylit 

 

Lähde: http://images.slideplayer.se/7/1915391/slides/slide_21.jpg  

 

Tietoisuus eri oppimistyyleistä voi vaikuttaa oppimisen ulottuvuuksien 

kehittämiseen. Oppimisen neljä eri ulottuvuutta ovat seuraavat: 

1) Konkreettinen kokemus 

Opiskelija oppii konkreettisen kokemuksen kautta tai tekee jotakin aistien, 

tuntemusten ja tunteiden avulla (Jotakin tapahtuu?). 

2) Pohdiskeleva havainnointi 

Opiskelija oppii havainnoimalla eli hän panee merkille tai katselee harkiten, kun 

joku muu tekee jotakin (Mitä tapahtui?). 

3) Abstrakti käsitteellistäminen 

Opiskelija oppii lukemalla ja ymmärtää näin mitä tapahtuu ja muodostaa oman 

ajatuksensa siitä (Mitä ajatella tästä?). 

4) Aktiivinen ja kokeileva toiminta 

Opiskelija haluaa itse kokeilla ja tehdä (Miten toimia ensi kerralla?). 

http://images.slideplayer.se/7/1915391/slides/slide_21.jpg
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                (Fredriksson, 2007) 

 

Nämä eri ulottuvuudet voidaan sijoittaa ns. oppimissykliin. Reflektoiva oppiminen 

on harjoittelun aikana tärkeää,  sillä oppija työstää kokemuksiaan, joita hän 

tarkastelee ja käsittelee voidakseen lisätä osaamistaan. Opiskelija ei kuitenkaan voi 

reflektoida yksin, vaan tarvitaan ohjaaja, joka kuuntelee, kysyy ja vie keskustelua ja 

dialogia eteenpäin. (Morgensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010, 45–49)  

 

Reflektio on tapa peilata, pohtia ja käydä läpi opiskelijan käytännön kokemuksia 

(Tveiten 2014, 88). Opiskelija saa siis mahdollisuuden reflektoida kokemuksiaan ja 

jo suoritettua toimintaa. Opiskelijan oma suhtautumistapa, hänen asenteensa ja 

arvostuksensa ammattia kohtaan ja konkreettinen tilanne tulevat esiin, mutta myös 

teoreettiset tiedot tulevat reflektoinnissa näkyviksi. Opiskelijaohjaaja voi 

reflektoinnin avulla arvioida, onko opiskelijan työ ammattimaista ja eettistä tai 

ovatko opiskelijan tiedot riittäviä. (Cajvert 2016, 93–94) 

 

3. OHJAAMINEN JA OHJAAJAN ROOLI  

3.1 Ohjaaminen 
Ohjaamis-käsitettä käytetään eri merkityksissä ja yhteyksissä, mutta kyse on ennen 

kaikkea vuorovaikutuksesta, jolla pyritään vahvistamaan osaamista. 

Ammattimaiseen toimintaan (esim. hoitotyöhön) liittyvä ohjaaminen edellyttää, että 

ohjausta antava hoitohenkilöstö on ohjauksessaan ammattimainen eli se tietää mitä 

tekee, miksi tekee ja miten tekee. Ohjaamisessa on kyse myös ohjaajan ja 

opiskelijan välisestä suhteesta ja siitä, miten ohjaaja vaikuttaa opiskelijaan ja miten 

he kokevat toisensa (Tveiten 2013, 27, 87, 106). Ohjaaminen on tärkeä osa 

opiskelijan oppimista osaamisen siirtyessä hoidon eri ammattilaisten välillä, mikä 

edesauttaa opiskelijan osaamisen kehittymistä. Ohjaamista tarvitaan myös 

opiskelijan käytännön taitojen opettamisessa ja kehittämisessä. (Morgensen, Thorell 

Ekstrand & Löfmark, 2010, 87–89, 103) 

 

Vaasan keskussairaalassa opiskelijoita ohjataan aina suomeksi tai ruotsiksi, mutta 

englantia voidaan tarvittaessa käyttää englanninkielisten opiskelijoiden kanssa sen 

varmistamiseksi, että opiskelija on ymmärtänyt asian oikein (ks. liite 1). 
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Pedagoginen ohjaus prosessina sisältää kolme vaihetta: valmistautuminen, toteutus 

ja seuranta. Valmistautumalla opiskelija ja ohjaaja (mutta myös osasto) saavat 

hyvän alun harjoittelulle, kun käydään läpi tehtävät asiat ja mitkä huomiot ovat 

tärkeitä. Ohjaaja on mukana harjoittelun toteutuksen alussa, kun uusi opiskelija 

tulee yksikköön. Ohjaajan on otettava selvää, missä yksikössä opiskelija on, mitä 

hänen harjoitteluunsa kuuluu alussa ja/tai mitä hänen on opittava. Kyse on 

tervetulleeksi toivottamisesta eli opiskelija kutsutaan osallistumaan ja olemaan 

osallisena, mutta myös jakamaan vastuuta. Ohjaamisvaiheet käsittävät opiskelijan 

toiminnan (hoito, toimenpiteet jne.), opiskelijan teoreettiset tiedot, opiskelijan omat 

ja muiden kokemukset, pohdintaa siitä, miksi jotain tehdään ja miksi jokin asia 

priorisoidaan potilaan hoidon tai toimenpiteen yhteydessä sekä muut vastaavat 

eettiset kannanotot. Ohjaamisen seurannan on tapahduttava mieluiten reflektoivan 

keskustelun avulla, missä kyse on yksittäisen opiskelijan kehittymisen arvioinnista, 

mutta myös opiskelijan antamasta palautteesta ohjaajalle ja harjoittelupaikalle. 

(Morgensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010, 90–92) 

 

Reflektoivassa ohjaamisessa osaamisen kehittyminen tapahtuu toiminnan ja 

toiminnan reflektoinnin vuorottelun avulla. Ohjaaja olettaa, että opiskelijalla on 

tietoa ja kokemusta sekä kyky reflektoida ja vetää omat johtopäätöksensä 

toimimisestaan. (Rosberg, Hedman & Conradsson, 2017). Kysymyssanat kuten 

mitä, miten, kuka ja koska voivat auttaa opiskelijaa oivaltamaan, tiedostamaan ja 

pohtimaan. Myös avoimet kysymykset ovat hyviä, esim. Miten ymmärsit sen, mitä 

sanoin? (Tveiten 2014, 140) 

 

Opiskelijaohjauksen taskukorttia käytetään ohjaamisen välineenä. Kortin avulla 

opiskelijan huomio saadaan kohdennettua potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon 

(liite 2). Kortissa olevat kysymykset tukevat opiskelijan reflektiota ja kriittistä 

ajattelua. Reflektiolla on suuri merkitys opiskelijan ymmärtämis- ja 

oppimisprosessille. Forsberg Larm (2018) nostaa esiin Gibbin  reflektiosyklin ja 

seuraavat kysymykset: Mitä tapahtui? Mitä tunsit? Mikä oli hyvää, mikä vähemmän 

hyvää? Mitä johtopäätöksiä voit tehdä tilanteesta? Mitä enemmän olisit voinut 

tehdä? Jos/kun teet sen uudelleen, miten toimit silloin? 
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3.2. Opiskelijaohjaajan rooli 
Opiskelijaohjaajan tehtävä on nähdä, kuka opiskelija on ja missä vaiheessa 

opiskelija on, niin että ohjaaja voi luotsata häntä eteenpäin, jotta tuleva työtoveri 

pystyy kehittymään ja toimimaan itsenäisenä ja hyvänä työntekijänä. 

Opiskelijaohjaaja tukee ja valvoo suoritusta, mutta kun opiskelija harjaantuu, 

ohjaaja antaa opiskelijan toimia itsenäisesti. Opiskelijaohjaaja on kuitenkin aina 

lopulta vastuussa siitä, että toimitaan oikein. (Morgensen, Thorell Ekstrand & 

Löfmark, 2010, 90)  

 

Ohjaajan osaamisalueeseen kuuluu, että ohjaajalla on kyky kuunnella opiskelijaa. 

Kun ohjaaja kuuntelee aktiivisesti opiskelijaa, hän pystyy tekemään syventäviä 

kysymyksiä ja voi pyytää opiskelijaa kertomaan enemmän ja konkreettisemmin 

jostakin asiasta ja näin ohjaaja voi kommentoida, muokata ja tiivistää tapahtunutta 

sekä rohkaista opiskelijaa. Ohjaaja voi myös elekielen ja katsekontaktin avulla 

osoittaa, että kuuntelee. Ohjaajalla on myös oltava kyky dialogiin, 

vuorovaikutukseen, empatiaan, tunnustuksen antamiseen ja siihen, että hän auttaa 

opiskelijaa keskittymään ja huomioimaan eettiset aspektit, sillä ohjaaminen on 

eettistä toimintaa (Tveiten 2014, 139–143). 

 

Ohjaaja käy läpi opiskelijan subjektiiviset tavoitteet harjoittelulle 

(oppimistavoitteet) ja keskustelee opiskelijan kanssa siitä, mikä on realistista, 

kohtuullista ja mahdollista opiskelijan tausta, kokemukset ja kurssitavoitteet 

huomioiden.  Ohjaaja ottaa esiin myös omat ja harjoittelupaikan odotukset 

opiskelijaa ja hänen osallistumistaan kohtaan. (Morgensen, Thorell Ekstrand & 

Löfmark, 2010, 93) 

 

4. PALAUTE JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

Opiskelijalla on tarve saada vahvistusta omasta toiminnastaan eli siitä, onko hän 

suorittanut tehtävänsä tyydyttävällä tavalla. Opiskelijaohjaajan, tai jokaisen joka 

neuvoo ja ohjaa, on annettava palautetta joko vapaamuotoisesti tai virallisesti 

työvaiheen tai koulutusjakson seurannan aikana. Palautteella on suuri merkitys 

opiskelijan kehittymiselle hänen oppiessaan tilaisuuden antaman kokemuksen 

myötä, mutta sillä on merkitystä myös hänen itseluottamukselleen, motivaatiolle ja 

itsetuntemukselle. Opiskelijalle on annettava mahdollisuus ilmaista oma 

näkemyksensä kyseisestä tilanteesta. Se on erityisen tärkeää silloin, kun opiskelija 
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saa tietää, että hän ei ole menetellyt tai toiminut tyydyttävällä tavalla. Palautetta 

annetaan säännöllisesti ja aina henkilökohtaisesti ja yksityisesti kullekin 

opiskelijalle. (Morgensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010, 118–119) 

 

4.2 Sairaanhoitajaopiskelijat 
Sairaanhoitajaopiskelijan ensimmäisen sairaalaharjoittelujakson osaamistavoitteet 

ilmenevät liitteestä 3 ja viimeisen harjoittelujakson osaamistavoitteet liitteestä 4. 

VAMKin opiskelijoilla rakenne on eri (liitteet 3 ja 4). 

 

Tehohoito- ja valvontaosastolla käytetään tarkistuslistaa (liite 5) apuna, kun 

määritellään opiskelijan senhetkinen tietotaso ja se tietotaso, johon hän tutustuu 

taikka jota hän harjoittelee tai suorittaa itsenäisesti. Tarkistuslistan käyttämiseen 

käsikirjan liitteenä on saatu lupa. 

 

Yleiset ohjeet opiskelijan harjoittelujakson arviointiin ja hylkäämiseen on laadittu 

yhteistyössä lähialueen oppilaitosten kanssa (ks. liite 1). Harjoittelun arvostelun ja 

arvioinnin perustana toimii opiskelijan harjoittelusuunnitelma (kliinisten opintojen 

suunnitelma). Jos harjoittelu hylätään, käydään ensin hylkäämisen syistä kolmen 

osapuolen keskustelu (opiskelija, opiskelijavastaava ja ohjaava opettaja), jossa 

myös opiskelija saa kertoa näkemyksensä. 

 

Ohjaaja kuvaa arvioinnissaan, miten opiskelijan taidot ovat kehittyneet ja näkyneet 

päivittäisessä hoitotoiminnassa eli miten harjoittelu on sujunut. Opiskelijan 

toiminnan päivittäinen tarkkailu on tavallisin menetelmä ja silloin voidaan turvautua 

kysymyksiin kuten mitä, miten, koska ja miksi. Mitä on se, mitä minä ohjaajana 

panen merkille tietoisesti tai tiedostamatta (oppilaan elekieli, katsekontakti, kieli, 

miten puhuttelee ja millä sävyllä, kuunteleeko hän jne.). Miten pystyn 

havainnoimaan tarkemmin? Mitä menetelmiä ja kriteerejä käytän? Milloin 

havainnointini alkaa? Miksi? (Morgensen, Thorell Ekstrand & Löfmark, 2010, 120–

121) 

 

Arviointikriteerit (VAMK ja Novia) käyvät ilmi liitteestä 6. 
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4.2 Lähihoitajaopiskelijat 
Tutkintoperusteiden osaamisvaatimukset toimivat lähihoitajan koulutuksen ja 

näyttökokeen perustana. Ohje opiskelijan työpaikalla tapahtuvan koulutuksen 

keskeyttämiseen tai hylkäämiseen (ohje koskee myös näyttökoetta) on laadittu 

yhteistyössä alueen oppilaitosten kanssa (ks. liite 7). Jos harjoittelu hylätään, 

hylkäämisen syistä on aina keskusteltava opiskelijan, työpaikan ohjaajan ja 

ohjaavan opettajan kanssa tilaisuudessa, jossa myös opiskelijalla on oikeus tulla 

kuulluksi. 

 

5. OPISKELIJAOHJAUKSEN LAATUSUOSITUKSET  

ValOpe (valtakunnallinen opiskelijaohjauksen kehittämisverkosto) on päivittänyt 

opiskelijaohjauksen laatusuositukset (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ja meillä 

on lupa käyttää niitä. Kansallisilla laatusuosituksilla halutaan kehittää yhtenäiset ja 

näyttöön perustuvat opiskelijaohjauskäytännöt (ks. alla olevat linkit). Opiskelijoille 

halutaan myös taata turvallinen ja laadukas harjoittelu sosiaali- ja terveydenhuollon 

organisaatioissa. Lisätietoa löytyy myös Pro terveys -lehdestä (ks. Heiskanen, 

Huovinen, Taam-Ukkonen & Aura, 2016, 4–6). 

 

Laatusuositukset löytyvät verkkosivuiltamme ruotsiksi ja englanniksi osoitteesta  

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/#context=epi.cms.contentdata:///

1838&viewsetting=viewlanguage:///sv    

 

Laatusuositukset löytyvät verkkosivuiltamme suomeksi ja englanniksi osoitteesta 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=fi#context=epi.cms.c

ontentdata:///1838&viewsetting=viewlanguage:///fi  

 

6. OPISKELIJAOHJAUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Elokuussa 2016 solmitun harjoittelupaikkasopimuksen mukaan Vaasan 

keskussairaala laskuttaa vuosittain Novialta ja VAMKilta tietyn summan. Kukin 

oppilaitos asettaa klinikkaopettajan VKS:n käyttöön 8 tunniksi viikossa.  

 

Yrkesakademi (YA) ja Vamia solmivat 1.3.2018 sairaanhoitopiirin kanssa uuden 

sopimuksen  lähihoitajien harjoittelupaikoista (opiskelijan henkilökohtaisen 

osaamisen kehityssuunnitelman puitteissa). Sopimus on voimassa kalenterivuoden 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/#context=epi.cms.contentdata:///1838&viewsetting=viewlanguage:///sv
https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/#context=epi.cms.contentdata:///1838&viewsetting=viewlanguage:///sv
https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=fi#context=epi.cms.contentdata:///1838&viewsetting=viewlanguage:///fi
https://www.vaasankeskussairaala.fi/yllapito/CMS/?language=fi#context=epi.cms.contentdata:///1838&viewsetting=viewlanguage:///fi
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kerrallaan. Kumpikin oppilaitos asettaa sairaanhoitopiirin käyttöön 

klinikkaopettajan yhdeksi päiväksi viikossa niinä viikkoina kun oppilaat ovat 

harjoittelussa VKS:ssa (kliiniset opinnot/koulutus työpaikalla).  

 

Yllä mainittujen laatusuositusten mukaan opiskelijavastaavalle on annettava 

riittävästi aikaa tehtävänsä suunnitteluun ja hoitamiseen. Esimiesten on myös 

annettava opiskelijavastaaville ja muille ohjaajille riittävästi työaikaa opiskelijoiden 

ohjaamiseen ja arviointikeskusteluihin. Yksikön esimies antaa opiskelijavastaavalle 

U-tunteja työvuoroluetteloon esimerkiksi opiskelijoiden työvuorojen suunnittelua 

varten. 

 

Kunkin oppilaitoksen (Novia, VAMK, YA, Vamia) koordinoiva 

opettaja/harjoittelukoordinaattori kartoittaa opiskelijoiden harjoittelujaksojen 

ja -paikkojen sekä lähihoitajaopiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan koulutuksen 

tarpeen. Lähihoitajien harjoittelupaikat eivät ole Jobiilissa. Kehittämisylihoitaja 

keskustelee kunkin palvelualueen esimieskokouksessa kaikkien esimiesten kanssa  

mahdollisista harjoittelupaikoista ja opiskelijaryhmistä (sairaanhoitaja- ja/tai 

lähihoitajaopiskelijat, välinehuoltaja-, laboratoriohoitaja- ja röntgenhoitaja-

opiskelijat jne.). Harjoittelukoordinaattorit ja kehittämisylihoitaja kokoontuvat kaksi 

kertaa vuodessa (tammikuussa ja elokuussa) ja jakavat keskussairaalan 

harjoittelupaikat seuraavaksi lukukaudeksi.  

 

6.1 Sairaanhoitajien oppimis- ja ohjaamisprosessi 
Sairaanhoitajaopiskelijat asettavat harjoittelulle päämäärän, johon sisältyvät myös 

käytännön tavoitteet. Oppimista ja tavoitteita arvioidaan jatkuvasti. Opiskelijan 

oppimis- ja ohjausprosessi kuvataan liitteessä 8, mutta prosessin kuvaus löytyy 

myös intranetistä (sairaanhoito/prosessikuvaukset), katso alla olevaa linkkiä. 

http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-

ja-ohjausprosessi-sairaanhoitaja-suomeksi/subprocessdetails_3.html  

 

Loppuarviointi tehdään muun muassa palautekeskustelun avulla. Opiskelijat 

arvioivat harjoittelujaksonsa Cles-mittarin avulla, se löytyy verkkosivulta 

osoitteesta 

https://www.awanic.fi/haipro/21/qpro/julkinen/kysely.asp?kohdeid=21&julkaisuid=

6&avain=s1a1h7a4v2&orgid=8&kieli=SWE  

http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-ja-ohjausprosessi-sairaanhoitaja-suomeksi/subprocessdetails_3.html
http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-ja-ohjausprosessi-sairaanhoitaja-suomeksi/subprocessdetails_3.html
https://www.awanic.fi/haipro/21/qpro/julkinen/kysely.asp?kohdeid=21&julkaisuid=6&avain=s1a1h7a4v2&orgid=8&kieli=SWE
https://www.awanic.fi/haipro/21/qpro/julkinen/kysely.asp?kohdeid=21&julkaisuid=6&avain=s1a1h7a4v2&orgid=8&kieli=SWE
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Opiskelijaohjauksen laatukysely (Cles+T) löytyy myös intranetistä 

(Henkilöstö/Hoitoalan opiskelijat). 

https://www.awanic.fi/haipro/21/qpro/julkinen/kysely.asp?kohdeid=21&julkaisuid=

6&avain=s1a1h7a4v2&orgid=8&kieli=SWE  

 

6.2 Lähihoitajien oppimis- ja ohjausprosessi  
Lähihoitajaopiskelijan oppimis- ja ohjausprosessi kuvataan liitteessä 9. 

http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-

ja-ohjausprosessi-lahihoitaja-suomeksi/subprocessdetails_3.html  

 

Lähihoitajaopiskelija laatii työpaikalla tapahtuvalle koulutukselle tavoitteen ja 

hänen kanssaan solmitaan koulutus- tai oppisopimus. Ohjaaja antaa palautetta 

viikoittain, mutta opiskelija tekee myös itsearvioinnin. Mahdollista näyttökoetta 

varten laaditaan suunnitelma. Harjoittelujakson lopussa ohjaaja antaa arvion 

osaamisesta ja keskustelee koulutusjaksosta opiskelijan kanssa, jolloin opiskelija 

voi antaa palautetta. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen kehittämisessä 

hyödynnetään jatkuvaa arviointia.Lähihoitajaopiskelijat arvioivat koulutusjakson tai 

harjoittelujakson Cles-kyselyn avulla (liite 9). Arviointilomake löytyy myös 

intranetistä (Sairaanhoito/Prosessikuvaukset). Katso myös alla olevaa linkkiä.  

http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-ja-

ohjausprosessi-sairaanhoitaja-svenska/subprocessdetails_3.html  

 

6.3 Sopimusprosessi 
Intranetistä löytyy myös opiskelijan harjoittelupaikkojen sopimusprosessi (liite 10), 

katso alla olevaa linkkiä. Sairaanhoitopiirillä on jatkuvat sopimukset Novian ja 

VAMKin, Seinäjoen, Kokkolan ja Oulun ammattikorkeakoulujen sekä YA:n ja 

Vamian kanssa, kun taas muilla suomalaisilla ja ulkomaalaisilla oppilaitoksilla on 

erilliset sopimukset. Kaikki tekevät paikkavaraukset Jobiilin kautta YA:ta ja 

Vamiaa lukuun ottamatta. Ulkomaiset oppilaitokset ottavat yhteyttä työyksikköön 

tai organisaatioon. Kehittämisylihoitajalle ja edelleen laskutettaviksi lähetetään 

ainoastaan niiden opiskelijoiden työvuoroluettelot, joiden kanssa on solmittu 

erillissopimus. 

http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Avtalsprocessen_for_

studerandes_praktikplatser-finska/subprocessdetails_3.html  

https://www.awanic.fi/haipro/21/qpro/julkinen/kysely.asp?kohdeid=21&julkaisuid=6&avain=s1a1h7a4v2&orgid=8&kieli=SWE
https://www.awanic.fi/haipro/21/qpro/julkinen/kysely.asp?kohdeid=21&julkaisuid=6&avain=s1a1h7a4v2&orgid=8&kieli=SWE
http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-ja-ohjausprosessi-lahihoitaja-suomeksi/subprocessdetails_3.html
http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-ja-ohjausprosessi-lahihoitaja-suomeksi/subprocessdetails_3.html
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-ja-ohjausprosessi-sairaanhoitaja-svenska/subprocessdetails_3.html
http://vintra2/Database/process/Prosessikuvaukset/Opiskelijan-oppimis-ja-ohjausprosessi-sairaanhoitaja-svenska/subprocessdetails_3.html
http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Avtalsprocessen_for_studerandes_praktikplatser-finska/subprocessdetails_3.html
http://intranet.vsvd.local/Database/process/Prosessikuvaukset/Avtalsprocessen_for_studerandes_praktikplatser-finska/subprocessdetails_3.html
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Opiskelijoiden työvuoroluetteloita ei enää lähetetä kehittämisylihoitajalle, vaan ne 

säilytetään omassa yksikössä sen lukuvuoden ajan, kun opiskelija on harjoittelussa. 

Oulun, Kokkolan ja Seinäjoen ammattikorkeakouluja laskutetaan per oppilas ja 

päivä, ja oppilaiden työvuoroluettelot lähetetään kehittämisylihoitajalle, joka 

laskuttaa oppilaitoksia niiden perusteella. YA:ta ja Vamiaa ei enää laskuteta. 

 

7. VAASAN KESKUSSAIRAALAN OHJAUSMALLIT 

Opiskelijoita aktivoivissa ohjausmalleissa, jotka perustuvat opiskelijoiden omaan 

aktiivisuuteen, on tarkoitus yhdistää teoria ja käytäntö. Alla esitellyt mallit 

perustuvaan neljään perusmalliin. Niistä on kuitenkin kehitetty erilaisia muunnoksia 

ja malleja prosessin aikana, riippuen yksikön toiminnasta ja resursseista 

keskussairaalan eri palvelualueilla. Opiskelijavastaavat ovat aktiivisesti 

osallistuneet mallien kehittämiseen ja käsikirjan tekemiseen. Tarkoituksena on 

myös standardisoida opiskelijaohjaus sairaalassa ja vapauttaa näin 

henkilöstöresursseja.  

 

 

7.2 Opiskelijaohjaus vuodeosastolla 
Opiskelijat suorittavat harjoittelunsa koko osastolla, mutta yksi opetushuone on 

keskiössä. Joka päivä valitaan opiskelijoiden osaamistasoa vastaavat kaksi 

potilasta parityöskentelyä varten, mutta niin, ettei potilaiden hoito ole liian 

vaativaa.  

 

Opiskelijavastaavat suunnittelevat opiskelijoiden työvuorot. Ensimmäisellä 

viikolla opiskelijat kulkevat ohjaajansa kanssa osastolla ja seuraaville viikoille 

heille suunnitellaan työvuorot, jotka voivat olla sekä aamu- että iltavuoroja. 

Opiskelijat työskentelevät silloin pareittain. Jokaista vuoroa varten on nimetty 

ohjaaja, joka valvoo toimintaa taustalla. Jotta ohjaaja pystyisi antamaan hyvää 

ohjausta, hänellä ei saa olla liian paljon työtä tai liian vaativia potilaita. 

 

Molemmat opiskelijat tutustuvat potilaan tietoihin ja laativat lyhyen 

hoitosuunnitelman, joka käydään läpi ohjaajan kanssa. Työvuoron aikana 
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jompikumpi opiskelijoista kertoo ohjaajalle, mitä he aikovat tehdä. Ohjaaja 

valvoo ja ohjaa toimintaa. Ohjaaja tarkistaa aina potilaalle annettavat lääkkeet. 

 

7.2 Opiskelijaohjaus poliklinikalla/avohoidossa 
Opiskelijavastaava suunnittelee opiskelijoiden työvuoroluettelon ja 

erikoisalan/työpisteet, mikä merkitsee sitä, että opiskelijoilla voi olla eri 

ohjaajia. Opiskelijat viettävät ensimmäisen aamupäivän yhdessä 

opiskelijavastaavan tai muun nimetyn ohjaajan kanssa, joka perehdyttää 

opiskelijat lyhyesti poliklinikan toimintaan. Opiskelijat käyvät yhdessä ohjaajan 

kanssa jokaisessa työpisteessä tai hankkivat itsenäisesti tiedot, jotka heidän on 

tiedettävä erikoisalan keskeisistä sairauksista. Ne raportoidaan kirjallisesti 

ohjaajalle. Opiskelijan ja ohjaajan välistä dialogia pidetään yllä koko 

harjoittelujakson ajan. Harjoitteluaika ja kirjalliset raportit käsitellään vastaavan 

ohjaajan kanssa harjoittelujakson lopussa.  

 

7.3 Opiskelijaohjaus päivystyksessä 
Koulutuksen loppuvaiheessa olevien opiskelijoiden ohjaaminen tehdään 

opiskelijan tavoitteiden perusteella ja päivystyksen toimintamallin mukaisesti. 

Opiskelijoiden työvuoroluettelo eri työpisteineen suunnitellaan etukäteen. 

Opiskelijoille tarjotaan etukäteen suunniteltuja viikoittaisia oppimistilanteita, ja 

he kirjaavat päivittäin omat tavoitteensa. Työvuoron päätteeksi he kuvaavat 

päivän kulkua ja pohtivat, miten se on sujunut. Mikä onnistui hyvin? Mitä voisi 

kehittää? Ohjaaja auttaa opiskelijoita muotoilemaan tavoitteet ja antaa 

rakentavaa palautetta. Päivittäiset tavoitteet ja reflektiot toimivat myös näyttönä 

oppimisprosessista.  

 

Opiskelijalla ei ole omaa ohjaajaa vaan kaksi nimettyä mentoria, jotka seuraavat 

opiskelijan oppimisprosessia ja vastaavat arvioinnista. Opiskelijan omaa 

vastuuta oppimisesta korostetaan. Jokaista työvuoroa varten on nimetty hoitaja, 

joka ohjaa ja antaa sekä suullista että kirjallista palautetta. Ohjaus- ja 

reflektiotunti pidetään joka maanantai. Viimeisellä viikolla opiskelijat osoittavat 

osaamisensa akuuttihoidossa hoitamalla itsenäisesti muutamia potilaita. 
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7.4 Opiskelijaohjaus tehohoito- ja valvontaosastolla 
Tehohoito- ja valvontaosastolle tulee sairaanhoidon opiskelijoita, jotka ovat 

opintojensa loppuvaiheessa. Opiskelija saa oman mentorin, joka toimii 

yhteyshenkilönä, hoitaa käytännön asiat ja vastaa arvioinnista. Yhdessä 

mentorin kanssa laaditaan työvuoroluettelo ja jokaiselle vuorolle nimetään 

ohjaaja. Opiskelijalla voi siten olla useita ohjaajia saman viikon aikana. 

Mentorin arviointityön helpottamiseksi ohjaaja täyttää päivittäin 

arviointilomakkeen sekä antaa suullista palautetta. 

 

Tehohoito- ja valvontaosastolla hoidetaan kriittisesti sairaita potilaita. Potilaat 

saavat laaja-alaista hoitoa, jossa turvaudutaan lääkkeisiin, lääkintätekniikkaan ja 

laitteisiin sekä erilaisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin. Opiskelijat kulkevat sen 

vuoksi aina pareittain nimetyn ohjaajan kanssa ja hoitavat potilasta yhdessä. 

Opiskelijat eivät saa omia potilaita, mutta osallistuvat mahdollisimman 

aktiivisesti hoitoon. Harjoittelujaksolle on kirjattava omat tavoitteet, jotka 

käsitellään mentorin kanssa harjoittelujakson alussa. Harjoittelujakson 

puolessavälissä tehdään yhdessä mentorin kanssa väliarviointi. 

 

Ohjaajan ja opiskelijan apuna on kattava tarkistuslista oppimistavoitteineen 

(ks. 4.1) sekä ”porrasmalli”, jossa on viikoittaiset suuntaviivat sille, missä 

vaiheessa oppimisprosessia opiskelijan pitäisi olla. On suositeltavaa antaa 

päivittäin palautetta sekä suullisesti että kirjallisesti. 

 

 

7.5 Opiskelijaohjaus psykiatriassa 
Harjoittelun tärkein tavoite psykiatriassa on potilaan kohtaaminen, 

vuorovaikutus ja läsnäolo. Opiskelijoiden on käsiteltävä erilaisia tunteita ja 

reflektoitava terapeuttisen läsnäolon vaikutusta. 

 

Harjoittelijan työvuoroluettelo laaditaan opiskelijaohjaajan työvuoroluettelon 

mukaan, kun opiskelija on harjoittelussa vuodeosastolla. Ohjaajana toimii joko 

hoitajapari tai omahoitajaryhmä. Opiskelija saa tyhjän viikko-ohjelman, johon 

hän merkitsee harjoittelunsa alussa viikon tavoitteet. Se sisältää myös sovittuja 

infotilaisuuksia erikoistehtäviä omaavien työntekijöiden kanssa (useita 

opiskelijoita kerralla sekä avo- että vuodeosastohoidosta) tai osaston eri 

vastuualueilla. Opiskelija ilmoittautuu itse eri tilaisuuksiin. Potilaan 
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hoitoprosessi, psykiatrinen hoito-ohjaus, hoitomuodot ja psykiatriset lääkkeet 

ovat joitakin aihekokonaisuuksia, joihin opiskelijan on tutustuttava. 

 

Opiskelijat saavat avohoidon harjoittelussa täytettäväksi yksikkökohtaiset 

lomakkeet, joissa käsitellään esimerkiksi tavallisimpia psyykkisiä sairauksia ja 

hoitomenetelmiä (terapioita) sekä erilaisia potilastapauksia. Opiskelijalla on 

myös täällä viikko-ohjelma, johon hän täyttää viikoittaiset tavoitteet ja johon 

hän voi varata ajan erityistehtävissä toimiville työntekijöille, perheistuntoihin 

jne. 

 

7.6 Opiskelijaohjaus kliinisessä laboratoriossa 
Opiskelijat ja opettaja tulevat ensikäynnille kliinisen kemian laboratorioon 

ennen kuin harjoittelujakso alkaa. Osastonhoitaja, opiskelijavastaavat ja it-

vastaavat ovat läsnä, kun opiskelijat saavat yleisinfoa laboratorion toiminnasta 

ja tietoturvallisuudesta. Opettaja esittelee opiskelijoiden tavoitteet ja mitä 

opiskelijoiden on tiedettävä laboratorion toiminnasta ja suunnittelee myös 

opiskelijoiden työaikataulun. 

 

Opiskelijat saavat kansion, jossa on perustiedot. Kansiossa on myös lomakkeita, 

jotka sekä opiskelija että ohjaaja täyttävät päivittäin. Niihin merkitään mm. 

osatavoitteet, mitä päivän aikana on opittu ja mikä on ollut vaikeaa. Ohjaaja 

merkitsee myös kommentit siitä, mikä on toiminut hyvin ja/tai mitä pitäisi 

parantaa. Merkinnät toimivat arvioinnin apuna. Jokaista osa-aluetta varten 

(kemia, hematologia, virtsapuoli, veripankki) on kysymyksiä ja 

ongelmanratkaisutehtäviä. Sitä mukaa kuin opiskelija on perehtynyt kyseiseen 

alaan, hän voi itsenäisesti työskennellä näiden asioiden parissa, myös silloin, 

kun ohjaajalla on paljon työtä. 

 

7.7 Opiskelijaohjaus röntgenissä 
Jokaisella modaliteetilla, esimerkiksi CT:llä ja magneetilla, on omat tavoitteet 

oppilaitoksen ja opiskelijan omien tavoitteiden lisäksi. Ohjaaja ja opiskelija 

käsittelevät yhdessä tavoitteet harjoittelujakson alussa. Omat tavoitteemme on 

jaettu koskemaan perusharjoittelua ja syvennettyä harjoittelua. Lopussa 

opiskelija suorittaa käytännön kokeen.  
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Opiskelijalla on mukana vihko, johon hoitajat kirjoittavat päivän lopuksi lyhyen 

palautteen siitä, miten päivä on sujunut ja mitä voisi mahdollisesti parantaa. 

Opiskelijan tehtäviin kuuluu myös kriittisesti tarkastella itse ottamiaan 

natiivikuvia ja verrata niitä HUS:n hyviin kriteereihin. 

 

8. OPISKELIJAOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 

Hoitoalan opiskelijoiden turvallisen ja laadukkaan harjoittelun takaamiseksi 

edellytetään, että henkilöstö ja ennen kaikkea opiskelijavastaavat ylläpitävät 

ohjaamistaitojaan säännöllisellä koulutuksella (esim. moniammatilliset 

ohjaajakurssit, opiskelijaohjaajien koulutus). Erilaisiin koulutuksiin osallistuvan 

henkilöstön on välitettävä uusi tieto ja uusi osaaminen työyksikölleen. Samalla heitä 

rohkaistaan kehittämään oppimisympäristöä ja opiskelijaohjauksen laatua muun 

muassa Cles-arviointitulosten ja opiskelijaohjaajien laatusuositusten pohjalta 

(ks. luku 5). 

 

Ohjaava opettaja ja/tai klinikkaopettaja pitää säännöllisesti yhteyttä opiskelijoihin ja 

harjoitteluyksikköön sekä tukee opiskelijoiden lisäksi myös heidän ohjaajiaan. 

 

9. OPISKELIJAN ENSIMMÄINEN HARJOITTELUPÄIVÄ 

9.1 Vaitiolovelvollisuus ja salassapito 
Ennen kuin opiskelija aloittaa ensimmäisen harjoittelujaksonsa, hän tulostaa ja 

allekirjoittaa vaitiolovelvollisuus- ja salassapitosopimuksen. Siihen ei kuitenkaan 

merkitä  henkilötunnusta. Asiakirja löytyy intranetistä 

(Oikopolut/Salassapitosopimukset/Ohjeita/ Paperiversion tulostaminen) ja www-

sivuilta (ks. alla). 

 

Esimies kirjaa tiedon sopimuksen hyväksymisestä sen jälkeen kun opiskelija on 

näyttänyt ajokortin tai muun henkilötodistuksen, josta saa henkilötunnuksen (Intranet 

/Oikopolut /Salassapitosopimus /Opiskelijan kautta). Kun opiskelija tulee uudelleen 

harjoitteluun VKS:aan, esimies tarkistaa, onko opiskelija hyväksynyt 

salassapitosopimuksen. Osastonhoitaja aktivoi sen jälkeen opiskelijan 

salassapitosopimuksen. Henkilötunnuksen saa opiskelijan ajokortista tai muusta 

henkilötodistuksesta. 
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Hallintoylilääkärin ohjeen mukaan (§ 26/9.4.2015) opiskelijan hyväksymä sopimus on 

säilytettävä paperimuodossa esimiehen yksikössä kahden vuoden ajan opiskeluiden 

päättymisestä. 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/ammattilaisille/opiskelijalle/hoitoalan-

opiskelijat/hoitoalan-harjoittelu/   

 

9.2 Opiskelijan ensimmäinen päivä potilaan kanssa 
Opiskelijat viettävät ensimmäisen vuodeosastoharjoittelujaksonsa ensimmäisen tai 

toisen päivän yhdessä yhden tai kahden potilaan kanssa. Potilaan/potilaiden kanssa 

vietettävä päivä suunnitellaan työvuoroluetteloon, ja se voi muodostua aamu- tai 

iltavuorosta. Opiskelija tekee havaintoja potilaasta, hoidosta ja toimenpiteistä, 

viestinnästä ja ohjauksesta sekä kohtelusta. Opiskelija raportoi huomioistaan suullisesti 

ohjaajalle tai osastonhoitajalle. Opiskelija täyttää sähköisen kyselylomakkeen ennen 

päivän päättymistä, mihin varataan riittävästi aikaa. Linkki kyselyyn löytyy intranetistä 

(Henkilöstö – Hoitoalan opiskelijat). 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin12870

38&SID=8c670332-cdb6-4372-a310-539aa25c2ce3&dy=919611613   

 

10. AMMATTIENVÄLINEN OPPIMINEN JA MUUT MALLIT  

Harjoittelujakson pitäisi toteutua moniammatillisessa tiimissä, jotta yhteistyö- ja 

tiimityöskentelytaidot kehittyisivät jo koulutuksen aikana. Mikään ammattiryhmä ei 

pysty yksinään täyttämään ja ratkaisemaan potilaiden monitahoisia hoitotarpeita ja 

ongelmia, vaan toisten ammattiryhmien apua ja tukea tarvitaan potilaiden hoidon 

ollessa yhä kompleksisempaa. (Isoaho ym. 2013, Saxen 2013, Hautamäki 2014, STM 

2012). Ammattienvälisen oppimisen (IPL:n) tavoite on, että terveydenhuollon 

opiskelijat ymmärtävät oman ja muiden ammattiryhmien roolin osana potilaan 

kokonaisvaltaista ja potilaslähtöistä hoitoa. Toinen tavoite on valmistella opiskelijat 

tulevaan tiimityöhön ja yhteistyöhön kliinisessä arjen työssä. 

 

VKS:ssa puhumme mm. opetushuoneista, kun taas ValOpe-kehittämisverkostossa eli 

muissa opetussairaaloissa puhutaan moduuliharjoittelusta, opetusmoduulista, 

opiskelumoduulista ja/tai opiskelijamoduulin harjoittelusta. 

 

https://www.vaasankeskussairaala.fi/ammattilaisille/opiskelijalle/hoitoalan-opiskelijat/hoitoalan-harjoittelu/
https://www.vaasankeskussairaala.fi/ammattilaisille/opiskelijalle/hoitoalan-opiskelijat/hoitoalan-harjoittelu/
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1287038&SID=8c670332-cdb6-4372-a310-539aa25c2ce3&dy=919611613
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1287038&SID=8c670332-cdb6-4372-a310-539aa25c2ce3&dy=919611613
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11. OPISKELIJOIDEN OSALLISTUMINEN LÄÄKEHOITOON 

Kaikilla yksiköillä on lääkehoitosuunnitelma, joka perustuu Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen (THL:n) julkaisemaan käsikirjaan vuodelta 2015. Käsikirjassa käsitellään 

muun muassa henkilöstön edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen 

henkilöstön vastuun, velvollisuuksien ja työnjaon näkökulmasta. Lääkehoidon laajuus 

ja toteutus riippuu toiminnan luonteesta ja lääkehoidolle asetetuista vaatimuksista 

kussakin vastuuyksikössä, joka voi olla osasto tai poliklinikka. (vrt. Vaasan 

sairaanhoitopiiri 2018) Esimies ja/tai opiskelijavastaavat informoivat opiskelijoita 

osaston lääkehoitosuunnitelmasta ja siihen sisältyvistä määräyksistä, jotka opiskelijan 

on tunnettava. Määräyksissä säädetään miten ja missä laajuudessa opiskelijat 

(sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kätilö-, terveydenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat) 

osallistuvat lääkehoitoon Vaasan keskussairaalassa (vrt. Inkinen, Volmanen & 

Hakoinen 2016).  

 

Jotta opiskelija voisi perehtyä ja osallistua lääkehoitoon harjoittelujaksonsa aikana, 

vaaditaan riittäviä teoreettisia tietoja ja lääkehoitotaitoja sekä täydelliset 

lääkelaskutaidot, jotka on hankittu koulutuksen aikana (Heinonen 2003). Opiskelijoiden 

on voitava todistaa nämä tiedot ja taidot harjoitteluyksikön pyynnöstä. Opiskelija ei saa 

itsenäisesti annostella suonensisäistä lääkettä (Vaasan sairaanhoitopiiri 2018). 

Nykyisillä lähihoitajaopiskelijoilla on kuitenkin laajemmat lääkehoito-opinnot takanaan 

kuin aiemmilla apuhoitaja-/perushoitajaopiskelijoilla (vrt. Valvira 2017). 

Opiskelijavastaavilta ja lääkehoitoa ohjaavalta ja valvovalta henkilöstöltä vaaditaan 

asianmukaista osaamista lääkehoidon suorittamiseen. 

 

Lähihoitajaopiskelijat voivat osallistua lääkehoitoon antamalla injektiot p.o., s.c. ja i.m., 

jos vastuuyksikön lääkehoitosuunnitelma sallii sen. Kaikki tapahtuu ohjaajan/ohjaavan 

henkilöstön välittömässä valvonnassa ja johdolla. Jos saatavilla ei ole lähihoitajaa, jolla 

on asianmukainen pätevyys, myös sairaanhoitaja voi toimia lähihoitajaopiskelijan 

ohjaajana, valvojana ja tukena. (vrt. Valvira 2017) Lähihoitajaopiskelijoiden on myös 

suoritettava näyttökoe lääkehoidosta, jos siitä on maininta arviointikriteereissä, ja 

heidän on kysyttäessä näytettävä lääkehoitopassinsa/opintorekisteriotteensa.  

 

Sairaanhoitaja-, ensihoitaja-, kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat osallistuvat myös 

vaativaan lääkehoitoon, kuten suonensisäiseen infuusio- ja lääkehoitoon, suonensisäisen 

kanyylin laittamiseen, verensiirtojen toteuttamiseen ja niihin liittyviin toimenpiteisiin. 

Kaikki tapahtuu opiskelijavastaavan (sairaanhoitajan, terveydenhoitajan) välittömässä 
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valvonnassa ja hänen johdollaan. Opiskelijoilla on lääkehoitopassi, johon ohjaaja tekee 

merkinnän, jos opiskelija on nähnyt, tehnyt tai suoriutunut lääkehoidosta, jonka 

opiskelijan kuuluu osata, riippuen siitä, missä vaiheessa opintoja hän on. 

Ammattikorkeakoulut ylläpitävät lääkehoitopassia ja sitä pääsee tarkastelemaan 

yksikön käyttäjänimellä ja salasanalla, josta esimies vastaa. 

 

12. KLINIKKAOPETTAJAN TEHTÄVÄT VKS:SSA 

Klinikkaopettajan tehtävä on opettaa ja ohjata opiskelijoita yksiköissä/osastoilla, 

osallistua näyttöön perustuvien hoitomenetelmien implementointiin ja siirtää hyviä 

käytäntöjä harjoittelusta opettajien käyttöön. Klinikkaopettaja sopii 

kehittämisylihoitajan kanssa toiminnan organisoinnista ja milloin hän on käytettävissä 

Vaasan keskussairaalassa.  
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             Liite 1 
YLEISIÄ OHJEITA OPISKELIJAN HARJOITTELUJAKSON ARVIOINTIIN JA 

HYLKÄÄMISEEN 

Ohjeet on laadittu yhteistyössä paikallisten ammattikorkeakoulujen edustajien ja klinikkaopettajien 

kanssa (VAMK ja Novia).  

Harjoittelun ohjaus tapahtuu aina suomeksi tai ruotsiksi niin, että opiskelijan on mahdollista 

omaksua ja käyttää Suomen kansalliskieliä hoitotyössä.  Englanninkieltä ohjauksessa käytetään 

tarvittaessa, kun varmistetaan, että opiskelija on ymmärtänyt asian.  Tämä ohje ei kuitenkaan 

kosketa kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita, sillä heitä ohjataan englanninkielellä. Vaihto-opiskelijan 

harjoittelun osaamistavoitteet ovat erilaisia, he pääasiassa tutustuvat ja perehtyvät suomalaiseen 

terveydenhuoltoon ja hoitotyöhön Vaasan keskussairaalassa (VKS:ssa). 

 

OSAAMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET  

• Arvioinnin perustana toimii kliinisten opintojen suunnitelma (pyydä se opiskelijalta). 

• Harjoittelun hylkäämisen syynä voi olla, että kliinisten opintojen tavoitteita ei ole 

saavutettu ja/tai opiskelijalla on puutteita osaamisessa. Osaamistavoitteet voivat olla erilaisia 

riippuen siitä, missä vaiheessa opintoja opiskelija on (2–4 vuoden opiskelija). 

• Jos potilasturvallisuus on uhattuna opiskelijan toiminnasta johtuen tai opiskelija rikkoo 

vaitiolovelvollisuuden, opiskelijan harjoittelu hylätään ja keskeytetään välittömästi. 

• Opiskelijan kanssa käydään hylkäämisen syistä kolmen osapuolen keskustelu (opiskelija, 

harjoittelupaikan ohjaaja, opettaja), jossa myös opiskelija saa käyttää puheenvuoron. Harjoittelun 

hylkäys -asiasta on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi. Kirjallinen lausunto, jossa perustellaan 

hylkäämisen syyt (osaamisvaatimuksia ei ole saavutettu), tallennetaan ja arkistoidaan 

oppilaitoksessa. Opettaja tekee päätöksen opiskelijan harjoittelun hylkäämisestä, lausunnon 

perusteella. 

• Osastonhoitaja pidetään asiasta ajan tasalla. 

• Opiskelijavastaavien/ohjaajan ja opettajan on jo varhaisessa vaiheessa selkeästi annettava 

opiskelijalle, joka tarvitsee enemmän tukea ja ohjausta, tietoa vaatimuksista ja kriteereistä 

hyväksytyn harjoittelu-jakson saavuttamiseksi. 

 

KIELITAITOVAATIMUS 

• Ennen kuin englanninkielisen hoitotyön koulutusohjelman, nk. nursing-opintoja suorittava 

opiskelija aloittaa ensimmäisen harjoittelujaksonsa VKS:ssa, käydään opiskelijan valitsemalla 

kielellä - suomeksi tai ruotsiksi - keskustelu, jotta nähdään, onko opiskelijalla riittävä kielitaito 

kliinisten opintojen suorittamiseksi. Jos kielitaito todetaan riittämättömäksi, uuden 

kielitaitohaastattelun voi tehdä aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua. 

• Yksinomaan kielitaito ei voi olla syy hylätä opiskelijan harjoittelua, kun hän on jo aloittanut 

kliiniset opintonsa. Lausunnon on aina liityttävä harjoittelun osaamistavoitteisiin (esim. opiskelija 

ei pysty hyödyntämään tietoa tai hän ei noudata ohjeita, jonka vuoksi ei saavuta kliinisten opintojen 

tavoitteita.) 

 

    20.12.2017      Susanne Salmela, kehittämisylihoitaja 
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           Liite 2 
Ohjausta tukevat työkalut          

Opiskelijaohjauksen taskukortti on tuki opiskelijaohjauksessa ja sen avulla kohdennetaan 

opiskelijan huomio ja mielenkiinto potilaaseen kokonaishoitoon. Kortissa käydään läpi ne keskeiset 

asiat, joita ohjauksella pyritään saavuttamaan ennen työvuoroa, sen aikana ja päättyessä. 

Vuorovaikutus opiskelijan ja ohjaajan välillä on tärkeä oppimisprosessi. Ohjaaja voi stimuloida 

opiskelijaa ja esittää kysymyksiä jotka johtavat reflektioon; pyydä selvennystä ja selitystä, mutta 

antaa myös kannustusta ja tarjota omaa ajatusta ja miettimistä. 

 

Kortissa on myös reflektiota ja kriittistä ajattelua tukevia kysymyksiä. Reflektio on nimittäin 

olennainen osa opiskelijan ymmärrystä ja oppimisprosessia. On tärkeää, että opiskelija saa tukea 

pohdintaansa harjoittelun aikana ja hän voi ottaa askel taaksepäin ja pohtia mitä hän tekee tai on 

tehnyt (Salmu 2012, 75; Ekeberg 2001, 50). Opiskelija voi työpäivän lopussa myös pohtia: Mitä olen 

oppinut tänään? ja Mitä otan mukaan huomiseen työhön/opiskeluun? 

 

 

Verktyg för handledningen 

Studerandehandledningens fickkort är ett stöd vid studerandehandledningen och med hjälp av den 

riktar man in studerandes uppmärksamhet och intresse på patientens helhetsvård. I kortet går man 

igenom de centrala sakerna som man med handledning försöker uppnå före, under och efter 

arbetsskiftet. Växelverkan mellan studerande och handledaren är en viktig i lärprocessen. 

Handledaren kan stimulera studerande genom att ställa frågor som leder till reflektion; be om 

förtydligande och förklaringar, men också ge uppmuntran samt bjuda på egna tankar och 

funderingar.  

 

I kortet finns också frågor som stöder reflektionen och det kritiska tänkandet. Reflektionen är 

nämligen en väsentlig del av studerandes förståelse och lärprocess. Det är viktigt att studerande får 

stöd i sina funderingar under praktiken och att hon/han kan ta ett steg tillbaka för att tänka över 

vad hon/han gör eller har gjort (Salmu 2012, 75; Ekeberg 2001, 50). Studerande kan vid 

arbetsdagens slut även tänka över: Vad har jag lärt mig idag? och Vad tar jag med mig inför 

morgondagens arbete/studier? 

 

 

 

 

Referenser/Lähteet 

Ekebergh, M. 2001. Tillägnandet av vårdvetenskaplig kunskap. Reflexionens betydelse för lärandet. 

Doktorsavhandling. Åbo Akademis förlag. 

Salmu M. 2012. Ohjattuun harjoitteluun liittyvien dokumenttien kehittäminen. Teoksessa/ I: Hilli 

Y. (red.) 2012. Kunskap i utveckling – handledningsprocesser inom hälsovården. Yrkeshögskolan 

Novia. 
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           Liite 3 
 

Osaamistaidot, joita sairaanhoitaja-/terveydenhoitajaopiskelijan tulisi harjaannuttaa 

ensimmäisessä sairaalaharjoittelussaan Vaasan keskussairaalassa (VKS), lukuvuosi 

2-3. 

Harjoittelun tueksi, harjoitteluyksikön ominaispiirteet huomioiden: 

          

 

Opiskelija: 

• Kehittää kliinisiä taitojaan perushoitotyössä: hygienia, ihonhoito, potilaan tarpeen 

arviointi, hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi.    

• Tarkkailee ja arvioi potilaan vitaalielintoimintoja, verenkiertoa, hengitystä, lämpötilaa ja 

kipua (pulssi, verenpaine, hengitysfrekvenssi, lämpö, Saturaatio, VAS asteikko). Reagoi 

mittaustuloksiin, raportoi. 

• Ymmärtää kuntoutuksen merkityksen ja omaksuu kuntouttavan työskentelytavan. 

• Osaamista ravitsemuksesta, nestetasapainosta, erityksestä: kalorinmittaus, riittävä 

nesteytys, nestelista, ravitsemus, nenämahaletku, ummetus, ripulointi. 

• Perusosaamista nestetasapainon seurannasta ja hoidosta. 

• Osaa toteuttaa tavanomaisia harjoitteluyksikössä esiintyviä hoitotoimenpiteitä:  

kerta- ja toistokatetrointi, esim. katetrin tai ompeleiden poistaminen, haavanhoito ja -

sidokset. Osaa antaa ihonalaisia ja lihaksen sisäisiä injektioita, mitata verensokeria, 

ymmärtää verensokerin ja insuliinin välisen suhteen. 

• Jakaa lääkkeet virheettömästi. Tietää harjoitteluyksikön yleisimmistä lääkkeistä, osaa etsiä 

lisätietoa. 

• Tutustuu iv-kanylointiin ja -lääkityksiin sekä infuusioihin ohjaajan valvonnassa. 

• Noudattaa aseptista työskentelytapaa. 

• Tuntee harjoitteluyksikön tavallisimmat tutkimukset, esivalmistelut ja jälkiseurannan. 

• Tutustuu harjoitteluyksikön laitteisiin ja tarvikkeisiin. 

• Osallistuu raportointiin, dokumentointiin, omaa perustaidon hoitosuunnitelman teossa. 

• Tuntee osaston toiminta-ajatuksen ja työskentelee sen mukaisesti. 

• Ymmärtää vaitiolovelvollisuuden merkityksen ja noudattaa sitä poikkeuksetta. 

• Saa varmuutta hoitosuhteessa työskentelyyn potilaan, hänen läheisten sekä yksikön 

henkilökunnan kanssa. 

• Osoittaa kiinnostusta, aloitekykyä, valmiuksia ja aktiivista tiedonhakua. 

• Reflektoi tulevaa ammattiaan; vastuu, velvoitteet ja vaatimukset sekä hyvän 

hoidon/hoitotyön toteuttaminen käytännössä. 

• Huomioi potilaan yksilölliset hoidon tarpeet. 

 

 

 

         VAMK 20.11.2018 KLE 
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           Liite 4 
 

Osaamistaidot, joita sairaanhoitajaopiskelijan tulisi harjaannuttaa viimeisen 

lukukauden syventävässä harjoittelussaan Vaasan keskussairaalassa (VKS), 

lukuvuosi 3-4. 

Harjoittelun tueksi, harjoitteluyksikön ominaispiirteet huomioiden. 

          

 

Aiemmista harjoitteluista (2.-3.vuosiluokilta) saatu kokemus ja osaaminen on tärkeänä pohjana 

syventävään harjoitteluun. Jos opiskelija ei ole vielä perusjaksoilla harjoitellut tiettyjä 

perusosaamisen taitoja, hän harjoittelee niitä lisää myös viimeisessä harjoittelussa. 

 

 

Opiskelija: 

• Osaa potilaan sisään- ja uloskirjauksen harjoitteluyksikössään. 

• Osaa yksilöidä / kartoittaa potilaan yksilölliset tarpeet, hoidonsuunnittelun, hoidon 

toteutuksen ja arvioinnin (Hoitotyön prosessi, FinCC, Hoitotyön yhteenveto) 

• Osaa turvallisen lääkehoidon toteutuksen, ohjaajan valvonnassa. 

• Osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti, osallistuu kierroille ja moniammatilliseen tiimiin, 

informoi ja ohjaa potilaita ja omaisia. 

• Osaa HaiPro –raportointijärjestelmän käytön. 

• Osaa ISBAR –mallin mukaisen toiminnan ja raportoinnin, kiireellisissä ja kiireettömissä 

tilanteissa. 

• Osaa hoidon luokitus-/pisteytysjärjestelmät: ABCDE-Triage (hoidon Kiireellisyysluokitus), 

NEWS –pisteytys (Aikaisen varoituksen pisteytysjärjestelmä). 

• Noudattaa hyvää eettistä lähestymistapaa potilaiden ja heidän läheisten kohtaamisessa, 

sekä kunnioitusta eri kulttuuritaustoihin. 

• Osoittaa taitoa hyvästä potilasohjauksesta. 

• Osaa soveltaa teoriaosaamisen käytännön hoitotyöhön. 

• Osaa itsenäisesti hakea uutta näyttöön perustuvaa tietoa. 

• Osaa käsitellä monimutkaisia ammatillisia tehtäviä ohjatusti. 

• Toteuttaa itsenäistä päätöksentekoa potilaan hoitoprosessissa, ohjaajan valvonnassa. 

• Tunnollisesti ja parhaan kykynsä mukaisesti pyrkii täyttämään työn vaatimat velvoitteet ja 

noudattaa vaitiolovelvollisuutta. 

 

 

         VAMK 20.11.2018 KLE 
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          Liite 6 (1/2) 

Osaamistavoitteet  

Sisätautien hoitotyön harjoittelu (2.lukuvuosi, SH/TH) sekä 

Mielenterveystyön harjoittelu (2.lukuvuosi, SH/TH) Osaamistavoitteet: 

 

Opiskelija 

- Osaa luoda asiakaslähtöisen yhteistyösuhteen asiakkaaseen/potilaaseen ja heidän läheisiinsä.  

-Harjaantuu tunnistamaan potilaan tilassa tapahtuvia muutoksia ja hoitotyön tarpeita.  

- Osaa tukea potilaan/asiakkaan terveyttä ja voimavaroja.  

- Osaa käyttää keskeisiä kliinisiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä potilaskohtaisesti 

- Osaa suunnitella, kirjata ja raportoida hoitotyötä.  

- Toteuttaa ohjatusti ja turvallisesti lääkehoitoa ja seuraa lääkehoidon vaikutuksia.  

- Osaa soveltaa teoriatietoa käytännön hoitotilanteissa.  

- Toimii eettisesti hoitosuhteessa ja työyhteisössä.  

- Ymmärtää ohjauksen ja arvioinnin merkityksen omalle ammatilliselle kehittymiselleen 

ja on motivoitunut hoitotyöhön. 

 

 

Kirurgisen ja perioperatiivisen hoitotyön harjoittelu (3.lukuvuosi, SH/TH) Osaamistavoitteet: 

Opiskelija 

- Soveltaa terveyden edistämistä hoitotyössä asiakas/potilaslähtöisesti.  

- Suunnittelee potilaan hoitotyötä ja soveltaa vaikuttavia hoitotyön menetelmiä.  

- Arvioi kriittisesti omaa ja työyhteisön toimintaa muun muassa eettisestä näkökulmasta.  

- Toimii vastuullisesti ja edistää potilasturvallisuutta hoitotyössä.  

 

 

Lasten, äitiyshuollon ja naisen hoitotyön harjoittelu (3.lukuvuosi, SH/TH) Osaamistavoitteet: 

Opiskelija  

-Saa valmiudet perheen kasvun tukemiseen ja osallistuu hoitotyöhön ja perhekeskeiseen 

yksilölliseen ohjaukseen.  

- Tunnistaa naisen tuen tarpeen ja osaa hoitaa gynekologisia potilaita.  

- Saa valmiudet lasten ja nuorten hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja osallistuu 

hoitotyöhön moniammatillisissa työryhmissä.  

-Osaa ohjata lapsia, nuoria ja heidän perheitään terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä ongelmissa. 

-Osallistuu hoitotyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä hoitohenkilökunnan 

kanssa. 
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          Liite 6 (2/2) 

Kliinisen hoitotyön osaamisen syventäminen (4.lukuvuosi, SH) Osaamistavoitteet: 

 

Opiskelija 

-Saa valmiudet hoitotyön asiantuntemusta vaativiin tehtäviin ja pystyy kehittämään hoitotyötä 

moniammatillisissa työyhteisöissä.  

-Osaa yhdistää hoitotieteellisen ja lääketieteellisen sekä muiden tieteiden tiedon hoitotyön 

suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.  

-Osaa ohjata asiakasta/potilasta ja heidän läheisiään terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvissä 

kysymyksissä sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tavoitteellista hoitotyötä.  

-Syventää ymmärrystään etiikasta ja muista filosofisista kysymyksistä, mukaan lukien hoitoyksikön 

hoitofilosofia ja asianmukainen lainsäädäntö.  

-Kykenee kriittiseen ajatteluun ja reflektointiin ja pyrkii vastuullisesti kehittämään 

ammattitaitoaan. 
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           Liite 7 
OHJE OPISKELIJAN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN KOULUTUKSEN TAI NÄYTÖN 
KESKEYTTÄMISEEN/HYLKÄÄMISEEN 

          
 

Koulutuksen ja näytön perustana ovat tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit. 

Keskeyttämisen/hylkäämisen perustelun on aina liityttävä koulutussopimusjakson 

ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin, ja näin esim. yksinomaan heikko kielitaito ei voi 

olla perusteena keskeyttää/hylätä opiskelijan työpaikalla tapahtuva koulutus tai näyttö.  

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja näytön keskeyttämisen/hylkäämisen perusteena voi olla, 

että opiskelija lisäohjauksen ja –ajan jälkeenkään,  

•  ei kehity ja etene oppimisessa tavoitteellisesti tai ei pysty näytössä pääosin itsenäiseen 

työhön osana työryhmää yltäen ko. jakson arviointikriteereiden tasoon T1 (syitä tähän voi 

olla monia)  

•  ei noudata työelämän pelisääntöjä esim. työaikoja, käyttäytymissääntöjä 

•  vaarantaa asiakas –ja työturvallisuutta ja/ tai rikkoo vaitiolovelvollisuutta 

•  ei muuta toimintaansa palautteen perusteella  

Toimenpiteet: 

- Työpaikkaohjaaja ottaa yhteyden ohjaavaan opettajaan.  

- Opiskelijan kanssa käydään kolmen osapuolen keskustelu (opiskelija, työpaikkaohjaaja, opettaja) 

mahdollisimman pian. Työpaikkaohjaaja ja opettaja tekevät yhdessä päätöksen opiskelijan 

oppimisen tai näytön keskeyttämisestä/ hylkäämisestä. Keskustelun lopuksi päätöksestä tehdään 

kirjallinen lausunto Vamian lomakkeelle, jossa perustellaan keskeyttämisen/hylkäämisen syyt 

tarkasti, ja tehdään jatkosuunnitelma opiskelijan kanssa ko. asioiden oppimiseksi ja mahdollisen 

näytön antamiseksi samassa tai toisessa työpaikassa. Kun opiskelija on todistetusti oppinut ko. 

asiat, hän voi saada koulutuksen suoritetuksi tai mahdollisuuden antaa näytön.  Tarpeen mukaan 

opiskelija ohjataan erityisopettajalle, joka arvioi ja tekee päätöksen erityisestä tuesta opiskelijalle. 

Kyseessä voi olla myös opiskelijan soveltumattomuus alalle, jolloin opiskelijan kohdalla edetään 

Sora -lainsäädännön ja Vamian ohjeiden mukaan. 

http://www.oph.fi/download/170668_koulutuksen_jarjestajille_keinoja_puuttua_opiskeluun_sov

eltumattomuuteen.pdf  

Lausunto tallennetaan ja arkistoidaan opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen 

kehittämissuunnitelmaan (HOKS). 

Ennaltaehkäisy: työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen hyvien käytäntöjen selventäminen 

eri osapuolille (info, perehdytys, työpaikkaohjaajakoulutus), eri osapuolten roolien ja tehtävien 

sisäistäminen (opiskelija, työpaikkaohjaaja, ohjaava opettaja), opiskelijaa tukevan ohjaussuhteen 

luominen, varhainen puuttuminen, monipuolisten ohjauskeinojen käyttäminen, jatkuva palaute ja 

säännölliset arviointikeskustelut, työpaikkaohjaajan yhteydenotto ohjaavaan opettajaan, opettajan 

yhteistyö työpaikkaan, ohjaavan opettajan tuki opiskelijalle, työnantajan ja työyhteisön riittävä tuki 

ja resurssit työpaikkaohjaajalle, ohjaavan opettajan riittävä tuki ja resurssit oppilaitoksesta 

 

Ohje laadittu 12.4.2018 (Riitta Sarapää) 
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