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Opiskelijaohjausprosessi
ENNEN HARJOITTELUA

opiskelija

opiskelijav astaav a

opettaja

tutustuu y ksikön
kuv aukseen Jobiilissa ja
shp:n internetsiv uilla

v araa harjoittelupaikan
Jobiilista ja päiv ittää
CV:nsä

tutustuu opiskelijan
CV:hen ja inf ormoi
osastoa opiskelijoista

suunnittelee
harjoittelujaksoa ja
päiv ittäisiä lähiohjaajia

v ahv istaa
harjoittelupaikan
v arausjärjestelmästä

pitää alkuperehdy ty ksen

saa tiedon v ahv istetusta
harjoittelupaikasta Jobiilin
kautta

saa Jobiilista terv etuloa
kirjeen 2 v iikkoa ennen
jakson alkua

täy ttää
inf ektioturv allisuuslomakkeen ja toimitta sen
opiskelijaterv ey dehuoltoon sekä
huolehtii rokotesuojasta

ottaa y htey ttä
harjoittelupaikkaan
puhelimitse/ sähköpostilla
v ähintään v iikkoa ennen
jakson alkua

v astaa opiskelijan
y htey denottoon/
ky sely ihin

kertaa perioperatiiv isen
hoitoty ön kirjallisuutta
(anatomia, aseptiikka,
lääkehoito, kirurgisen
potilaan hoitopolku y ms.)

Opiskelijaohjausprosessi
VIIKKO YKSI:Perehtyminen osaston toimintaan ja oppimistilanteisiin sekä valvovan hoitajan työtehtäviin

saapuu osastolle
maanantaina klo 8.45

tutustuu osaston tiloihin,
henkilökuntaan sekä
perehdytysmateriaaliin

opiskelija

opiskelijavastaava

lähiohjaaja

osastonhoitaja

opettaja

vastaanottaa opiskelijan

pitää opiskelijalle
alkuperehdytyksen; tilat,
henkilökunta ja toimintatavat,
käy läpi perehdytyskansion.

suorittaa
tietoturvakoulutuksen
Moodlessa tai esittää
todistuksen aiemmin
suoritetusta koulutuksesta
(max 2 v.)

huolehtii, että opiskelija
läpäisee tietoturvatestin ja
esittää opiskelijaterveydenhuollosta saatavan
todistuksen

perehtyy opiskelijan
osaamistasoon ja
oppimistavoitteisiin CV:n,
reissuvihon ja keskustelun
avulla

vastaanottaa opiskelijan
mikäli opiskelijavastaava ei
ole paikalla

perehtyy valvovan hoitajan
rooliin ja työtehtävään

reflektoi omaa osaamistaan ja
harjoittelun etenemistä
reissuvihkoon tai
harjoittelupäiväkirjaan

antaa opiskelijalle
reissuvihkon/
harjoittelupäiväkirjan ja käy
läpi miten sitä käytetään

ohjaa opiskelijaa valvovan
hoitajan tehtävissä

pitää opiskelijalle
alkuperehdytyksen mikäli
opiskelijavastaava ei ole
paikalla

harjoittelee:
-leikkausasennon laittoa
-leikkausalueen desinfektiota
-steriilien pakettien avaamista
- näytteiden käsittelyä
- laitteiden käyttöä
-Opera-kirjaamista

laatii ensimmäisen viikon
loppuun mennessä tavoitteet
harjoittelulle yhteistyössä
ohjaajan kanssa ja lähettää
ne opettajalle

pitää opiskelijan kanssa
tavoitekeskustelun; varmistaa
että tavoitteet ovat realistiset
sekä opintojakson ja
harjoittelupaikan mukaiset

antaa opiskelijalle päivittäin
palautettua suullisesti ja
kirjallisesti (reissuvihkoon tai
harjoittelupäiväkirjaan)

pitää opiskelijalle
työturvallisuuskierroksen ja
perehdyttää
poikkeustilanteiden toimintaan

vastaanottaa
oppimistavoitteet ja
kommentoi niitä

Sairaanhoitaj aopiskelij an ohj ausprosessi
VIIKOT KAKSI JA KOLME: Perehtyminen instrumentoiv an hoitaj an työtehtäv iin

opiskelija

opiskelijav astaav a

perehty y instrumentoiv an
hoitajan rooliin ja ty ötehtäv iin

suunnittekee päiv ittäiset
lähiohjaajat ja opiskelijan
tav oitteiden mukaiset
oppimisy mpäristöt

harjoittelee:
- steriiliksi pukeutumista
- steriilin pöy dän ja leikkausalueen luomista
- instrumenttien tunnistamista ja käy ttämistä
- leikkaav an lääkärin av ustamista
- instrumenttien v almistelua v älinehuoltoon

seuraa, tarkkailee ja tukee
tav oitteiden toteutumista ja
oppimisprosessin etenemistä

perehty y v älinehuollon
tehtäv iin v älinehuoltajan
opastuksella

ref lektoi omaa osaamistaan ja
harjoittelun etenemistä
reissuv ihkoo/
harjoittelupäiv äkirjaan

v äliarv iointi

on tarv ittaessa y htey dessä
opettajaan
v äliarv iointi

lähiohjaaja

muut ohjaajat

opettaja

perehty y opiskelijan
osaamistasoon

ohjaa opiskelijaa
instrumentoiv an hoitajan
tehtäv issä

antaa päiv ittäin palautetta
suullisesti ja kirjallisesti

v älinehuoltaja perehdy ttää
opiskelijaa v älinehuollon
tehtäv iin y hden iltapäiv än ajan

tarv ittaessa
v äliarv iointi

v astaanottaa tiedon
v äliarv ioinnista

Sairaanhoitajaopiskelijan ohjausprosessi
VIIKOT NELJÄ JA VIISI: Perehtyminen anestesia- ja heräämöhoitajan työtehtäviin

perehtyy anestesiahoitajan
tehtäviin
opiskelija

opiskelijavastaava

lähiohjaaja

osastonhoitaja ja
muut ohjaajat

ohjaava opettaja

suunnittekee päivittäiset
lähiohjaajat ja opiskelijan
tavoitteiden mukaiset
oppimisympäristöt

perehtyy opiskelijan
osaamistasoon ja
oppismistavoitteisiin,
reissuvihon ja keskustelun
avulla

osastonhoitajan tunti

harjoittelee:
- anestesian aikaista lääkeja nestehoitoa
- potilaan tarkkailua
anestesian aikana
- anestesiakoneen toimintaa
- eri anestesiamuotoa
- anestesiavalmisteluja
- CA:han kirjaamista
elvytystilanteessa toimimista

perehtyy heräämöhoitoon
iltapäivisin leikkausten
loputtua ja harjoittelee
- potilaan postoperatiivista
tarkkailua
- kivunhoitoa
- heräämöstä siirtymisen
kriteereitä
- raportointia

seuraa, tarkkailee ja tukee
tavoitteiden toteutumista ja
oppimisprosessin etenemistä

ohjaa opiskelijaa
anestesiahoitajan tehtävissä

sähköinen lääkehoitopassi

reflektoi omaa osaamistaan ja
harjoittelun etenemistä
reissuvihkoon/
harjoittelupäiväkirjaan

täyttää sähköisen
lääkehoitopassin

ohjaa opiskelijaa
heräämöhoidossa

loppuarviointi

väliarviointi

lähettää arvionnin opettajalle

antaa sähköisen
opiskelijapalautteen

lähettää hyväksynnän
harjoittelusta opettajalle ja
allekirjoittaa
työvuorolomakkeen

muistuttaa
opiskelijapalautteen
antamisesta

antaa päivittäin palautetta
suullisesta ja kirjallisesti

elvytysvastaan info
elvytystilanteissa toimimisesta
leikkausosastolla

tarvittaessa
väliarviointi

opettaja saa vahvistuksen
hyväksytystä harjoittelusta
sähköpostitse lähiohjaajalta

