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ENNEN HARJOITTELUA

VIIKKO YKSI

VIIKKO KAKSI

VIIKKO KOLME

VIIKOT NELJÄ JA VIISI

OPISKELIJAOHJAUKSEN PROSESSI
Ennen harjoittelun alkua

opiskelija

opiskelijavastaava

lähiohjaaja

listantekijä

Päivittää CV:nsä
Jobiiliin.

Seuraa
Jobiilia/LÄHIohjelmaa sekä
tiedottaa
henkilökuntaa
opiskelijoista.

Kertaa osaston
ohjausprosessin.

Käy tilaamassa
VRKkortin/huolehtii, että
kortti on voimassa
ennen jakson alkua.

Valitsee yhdessä
työvuorolistan
laatijan kanssa
lähiohjaajat.

Pohtii alustavasti
lähiohjaajatyöparinsa kanssa
työjakoa jaksolle
(esim. työvuorot).

Huolehtii listansuunnittelussa,
että ainakin toinen lähiohjaaja on
iltavuorossa opiskelijan kanssa
tämän ensimmäisinä päivinä.

Ottaa yhteyttä
yksikköön väh.
viikkoa ennen jakson
alkua.

Tutustuu opiskelijan
CV:hen ja tulostaa
sen lähiohjaajalle.

Tutustuu opiskelijan
CV:hen.

Tutustuu alustavasti
MIT-lakiin.

OPISKELIJAOHJAUKSEN PROSESSI
VIIKKO YKSI

opiskelija

lähiohjaaja

Saapuu yksikköön
sovitusti.

Vastaanottaa
opiskelijan ja antaa
osaston toiminnasta
ensimmäisen infon.

opiskelijavastaava

tukee lähiohjaajaa
koko jakson ajan

osastonhoitaja

Huolehtii opiskelijalle
avaimet ja tunnukset.

Saa avaimet ja
tunnukset. Sopii
työvuorot ja
väliarvioinnin
ajankohdan ohjaajan
kanssa.

Käy ohjaajan kanssa
läpi perehdytyskortin
(jota täyttää jakson
aikana) ja tutustuu
yksikköön.

Sopii opiskelijan
kanssa työvuorot
sekä väliarvioinnin
ajankohdan.

Perehdyttää
yksikköön ja
perushoitoon

Varmistaa että infektioturvallisuuslomake
on toimitettu opiskeluterveydenhuoltoon
ja rokotesuoja on kunnossa.

Tekee tietosuoja- ja
turvakoulutuksen ja
toimittaa todistuksen
sen suorittamisesta.

Muistuttaa tietosuojaja turvakoulutuksen
suorittamisesta.

Turvallisuus-info

Perehtyy
perushoitoon.

Laatii ohjaajan
kanssa alustavat
tavoitteet ja valitsee
oma potilaan.

Keskustelee
opiskelijan
osaamistavoitteista.

Osallistuu
harjoitteluna aikana
opiskelijoiden
osastotunnille.

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAOHJAUKSEN PROSESSI
VIIKKO KAKSI

opiskelija

lähiohjaaja

opettaja

Tavoitekeskustelu

Lähettää tavoitteet
opettajalle ja
vastaanottaa kommentit.

Osallistuu potilaan
hoitoon, ryhmätoimintaan, tutustuu
lähetekäytäntöihin niin,
että ne tulevat tutuiksi.

Ohjaa potilashoitoon
osallistumisessa, sekä mt-lain
soveltamisesta käytäntöön ja
käy läpi rajoituskäytännöt (M1,
B1)

Tavoitekeskustelu

Vastaanottaa opiskelijan
osaamistavoitteet ja
kommentoi niitä 3 pv:n
aikana.

lääkevastaava

Antaa lääkeinfon (lähiohjaaja,
jos lääkevastaava ei saatavilla)
perehdyttää opiskelijaa
lääkehoitosuunnitelmaan +
antaa PSYK –lääkkeet
lomakkeen.

osastonhoitaja

Tutustuttaa ja
perehdyttää opiskelijan
VSSHP: n organisaatioon
ja rakenteisiin.

Hyväksyy tavoitteet.

Syventyy lääkehoitoon.
Jakaa ja antaa potilaille.
Seuraa vaikutuksia, sekä
mahd. haittavaikutuksia.

Perehtyy potilastietojärjestelmään sekä
kirjaamiseen.

Perehdyttää potilastietojärjestelmään ja ohjaa
kirjaamisessa

Väliarviointi

Väliarviointi

Väliarviointi

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAOHJAUKSEN PROSESSI
VIIKKO KOLME

opiskelija

Syventyy kirjaamiseen ja
yhdessä työryhmän
tukemana harjoittelee
kirjaamisen rakenteisuutta.

Raportoi havainnoistaan
kirjallisesti ja suullisesti
(arvioi hoidon
vaikuttavuutta), sekä
harjoittelee raporttivastuussa toimimista.

Ohjaa potilashoidossa ja
käy reflektiokeskustelua.
lähiohjaaja

Tukee lähiohjaajaa koko
jakson ajan.
opiskelijavastaava

Osallistuu potilashoitoon ja
moniammatilliseen
yhteistyöhön, sekä syventää
omahoitajuus-suhdettaan;
HONE, osallistuu
jatkohoidon suunnitteluun.
Suunnittelee ja järjestää
hoidollisen ryhmän potilaille.

Tekee havaintoja ja arvioi
opiskelijan työskentelytaitoja omahoitajuussuhteessa potilaaseen.

Osallistuu lääkehoitoon
jakamalla ja antamalla
lääkkeitä; seuraa ja raportoi
lääkkeiden vaikuttavuutta ja
mahd. haittavaikutuksia.

Vastaa tavoitteiden
toteutumisesta ja antaa
jatkuvaa palautetta, käy
reflektiokeskustelua.

Tutustuu hoitosuunnitelmiin
ja laatii hoitosuunnitelman
omapotilaastaan yhdessä
potilaan kanssa.

Vastaa tavoitteiden
toteutumisesta ja käy
reflektiokeskustelua.

Ohjaa hoitosuunnitelman
laatimisessa.

SAIRAANHOITAJAOPISKELIJAOHJAUKSEN PROSESSI
VIIKOT NELJÄ JA VIISI

opiskelija

lähiohjaaja

osastonhoitaja

tutor-opettaja

Tutustuu organisaatioon;
muiden osastojen toiminta +
neuromod. yksikkö, sopii
tutustumiskäynnit.

Päivittää hoitosuunnitelmaa
yhdessä potilaan kanssa ja
arvioi hoidon tuloksia.

Havainnoi tavoitteiden
täyttymistä ja opiskelijan
työskentelytaitoja yhdessä
työryhmän kanssa ja luo
kirjallisen arvioinnin.

Osallistuu potilashoitoon ja
syventää tietojaan, sekä
taitojaan. Päättää
omahoitajuus-suhteen.

Kertaa opittua (lähetteet,
psykiatrisen hoidon
erityispiirteet).

Käy läpi opittuja asioita
opiskelijan kanssa
(lähetteet, psykiatrisen
hoidon erityispiirteet)

Pyytää allekirjoituksen
työvuorolomakkeeseen.

Allekirjoittaa
työvuorolomakkeen.

loppuarviointi

Antaa sähköisen
opiskelijapalautteen, CLES.
Palauttaa avaimet.

loppuarviointi

Pyytää opiskelijaa
täyttämään sähköisen
palautteen, CLES.

tarvittaessa
loppuarviointi

Muistuttaa sähköisen
palautteen täyttämisestä
(CLES) ja ottaa avaimet
vastaan.

loppuarviointi

