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Johdanto
Opiskelijaohjauksen kehittäminen on yhtenä Sosterin (Itä-Savon sairaanhoitopiirin)
hoito- ja hoivatyön kehittämisen painopistealueena vuonna 2017 - 2018 hyvinvoivan ja
riittävän henkilöstön ohella. Laadukkaalla opiskelijaohjauksella luodaan pohja
tulevaisuuden ammattitaitoiselle ja osaavalle henkilöstölle, koska suuri osa
koulutuksesta tapahtuu käytännön harjoitteluna tai työssä oppimisena käytännön
kentällä.
Opiskelijaohjauksen
systemaattinen
kehittämistyö
aloitettiin
yhtenäisten
toimintaperiaatteiden luomisella opiskelijaohjaukseen keväällä 2017. Itä-Savon
sairaanhoitopiirin opiskelijaohjauksen laatusuositukset on laadittu yhdessä yksiköiden
opiskelijavastaavien kanssa tehtynä ryhmätyönä. Suositusten pohjana on käytetty
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin laadittuja
opiskelijaohjauksen
laatusuosituksia.
Nämä
Itä-Savon
sairaanhoitopiirin
opiskelijaohjauksen laatusuositukset koskevat sekä ammattikorkeakoulutuksen
ammattitaitoa edistävää harjoittelua sekä toisen asteen työssä oppimista. Jatkossa
käytetään käsitettä harjoittelu kuvaamaan sekä toisen asteen työssä oppimisjaksoa
sekä ammattikorkeakoulutuksen ammattitaitoa edistävää harjoittelua.
Itä-Savon sairaanhoitopiirin opiskelijaohjauksen laatusuositusten tarkoituksena on
yhtenäistää sairaanhoitopiirin alueella tapahtuvaa opiskelijaohjauksen käytäntöä ja
kehittää opiskelijoiden harjoittelun suunnittelua, toteuttamista ja arviointia.
Laatusuositusten tavoitteena on myös selkiyttää opiskelijaohjaukseen osallistuvien
ohjaajien toimenkuvaa sekä tuoda työkaluja harjoittelun ohjaamiseen sekä luoda
opiskelijalle turvallinen ja laadukas harjoittelujakso. Laadukkaan opiskelijaohjauksen
avulla kyetään säilyttämään osaava ja riittävä henkilöstö sekä säilyttämään ja
lisäämään organisaation vetovoimaisuutta. Laadukkaan opiskelijaohjauksen myötä
taataan myös potilaiden, asiakkaiden ja asukkaiden asiakaslähtöinen, toimintakykyä
ylläpitävä hyvä hoito nyt ja tulevaisuudessa.
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1. Sopimukset ja resurssit
Oppilaitosta ja työnantajaa velvoittavat sopimukset ja työyksiköissä sovitut resurssit, joilla
taataan opiskelijoille laadukas oppimisympäristö.
Laatusuositukset:
- oppilaitoksella ja sairaanhoitopiirillä on voimassa oleva ohjaussopimus, josta ohjaukseen
osallistuva henkilöstö on tietoinen
- oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin edustajat tapaavat säännöllisesti yhteisten
toimintamallien ja käytäntöjen edistämiseksi
-oppilaitokset ja sairaanhoitopiiri sopivat yhteisesti harjoittelupaikkojen riittävyydestä ja
järjestelemisestä
 harjoittelupaikan valinta suhteessa koulutukseen ja harjoittelun tavoitteisiin
yhtenevät
 potilasturvallisuuden huomioiminen
-

-

-

sairaanhoitopiiri varmistaa
 harjoittelun ohjaajilla on riittävästi aikaa opiskelijaohjaukseen;
alkukeskusteluun, väli- ja loppuarviointiin
 yksikössä on riittävästi ammattitaitoisia opiskelijaohjaajia
 laadukasta opiskelijanohjausta ylläpidetään ja kehitetään koulutuksilla sekä
lyhyillä tietoiskuilla (osastotunnit)
oppilaitos varmistaa
 ohjaavalla opettajalla on riittävästi aikaa opiskelijan oppimisprosessin
tukemiseen
 ohjaavalla opettajalla on tarvittaessa aikaa opiskelijan ohjaajan tukemiseen /
kysymyksiin
harjoittelujaksot toteutetaan työsuojeluohjeiden ja määräysten mukaisesti
sairaanhoitopiirissä on nimetty opiskelijaohjauksesta vastaava henkilö
jokaisessa harjoitteluyksikössä on nimetty opiskelijavastaava
jokainen harjoitteluyksikkö nimeää opiskelijalle 1-2 ohjaajaa työyksikön toiminta- ja
opiskelijan oppimis- ja ohjaustarpeet huomioiden
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2. Tiedottaminen
Tiedottaminen on suunniteltua. Tällä varmistetaan opiskelijaohjaajien sekä opiskelijan
sitoutuminen ohjaukseen ja oppimiseen.
Laatusuositukset:
-

-

-

tiedon kulku on sujuvaa koulutusorganisaatioiden, harjoitteluyksiköiden sekä
opiskelijaohjaajien välillä
harjoitteluyksikössä on opiskelijakansio, jota pidetään ajan tasalla sekä
ajantasainen internetsivusto
harjoitteluyksikön opiskelijavastaava / yksikön esimies nimeää opiskelijoille
henkilökohtaisen ohjaajan / ohjaajat ennen harjoittelujakson alkua ja nimetyt
ohjaajat ovat tulevista opiskelijoista tietoisia
ammattikorkeakoulun opiskelijat päivittävät sähköiseen harjoittelupaikkojen
ajanvarausjärjestelmään CV:nsä, johon nimetyillä ohjaajilla on mahdollisuus
tutustua ennen harjoittelun alkua
opiskelijat pitävät CV:t ajan tasalla ja tarvittaessa niitä täydennetään
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3. Harjoitteluyksikkö toimintaympäristönä
Harjoitteluyksikössä opiskelijaohjaajat / työntekijät toimivat yhdenmukaisesti. Toimintaa
säätelevät sosiaali- ja terveydenhuollon eettiset periaatteet, lait ja asetukset sekä
sairaanhoitopiirissä yhteisesti ja yksikkökohtaisesti sovitut arvot.
Laatusuositukset:
-

-

harjoitteluyksikössä noudatetaan ja toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä
periaatteita. Hoidon periaatteita ovat esimerkiksi potilaan oikeus hyvään hoitoon,
asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus, hyvä ammattitaito,
hyvinvointia edistävä ilmapiiri, yhteistyö ja kollegiaalisuus
harjoitteluyksikön esittely ja toimintaa ohjaavat arvot ovat julkisia ja esillä olevia
henkilökunta on sitoutunut, motivoitunut opiskelijaohjaukseen ja työyksikköön on
helppo opiskelijana tulla
henkilökunta on ammattitaitoista ja toiminta on näyttöön perustuvaa
harjoittelun tavoitteet yhdistetään harjoitteluyksikön toimintaperiaatteisiin
opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden
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4. Perehdytys
Opiskelijan perehdytys on monipuolista ja opiskelijat saavat turvallisen ympäristön
harjoittelulle. Opiskelijaa tuetaan aluksi ryhmässä ja sen jälkeen yksilöllisesti
pääsemään mukaan harjoitteluyksikön toimintaan ja sopeutumaan työyhteisöön heti
harjoittelujakson alusta lähtien.
Laatusuositukset:
-

opettaja aloittaa harjoittelujaksolle perehdyttämisen ennen harjoittelun alkua (kertoo
harjoitteluyksikön toiminnasta, asiakas-, asukas- / potilasaineistosta)
opiskelijoiden saapumiseen on valmistauduttu etukäteen ja perehdytykseen on
varattu riittävästi aikaa
harjoitteluyksiköissä on käytössä sairaanhoitopiirin yhteisestä perehdytysrungosta
laadittu oma perehtymislomake
perehdytys harjoitteluyksikön käytäntöihin tehdään harjoittelun ensimmäisenä
päivänä joko opiskelijavastaavan ja esimiehen toimesta
perehdytyksessä varmistetaan yhteiset työelämän pelisäännöt, yksikön
toimintamallit, arvot sekä toimintaa ohjaavat periaatteet
osastonhoitaja / vastaava hoitaja tapaa opiskelijat sekä harjoittelujakson alussa että
lopussa kartoittaakseen oppimiskokemuksia
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5. Teoriatiedon ja käytännön yhteensovittaminen
Opiskelija osaa käyttää harjoittelussa hyväkseen kirjallisuudesta oppimaansa teoriatietoa ja
osaa soveltaa teoriaa käytäntöön.
Laatusuositukset:
-

opiskelija on opiskellut harjoittelua koskevan teoriaosuuden ennen harjoittelujaksolle
tuloa
opiskelija saa tukea ja hänelle annetaan mahdollisuus hyödyntää teoriassa opittuja
tietoja ja taitoja käytännössä
opiskelijan oppiminen mahdollistetaan vastuuta antaen ja reflektoiden
opiskelijalle mahdollistetaan lisätiedon hankkiminen eri tietojärjestelmistä
(esimerkiksi internet, yksikön omat ohjeet)
opiskelijaa ohjataan löytämään työelämässä tarvittava oleellinen tieto ja
ymmärtämään sen merkitys työelämän eri tilanteissa
opiskelija saa ohjaajaltaan käytännön kokemuksen tuomaa hiljaista / käytännön
työtä sujuvoittavaa tietoa
opiskelijan ammattialaa koskevien ohjeiden ja periaatteiden ymmärtäminen
varmistetaan tavoite- ja palautekeskusteltujen myötä
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6. Opiskelija
Harjoittelujakso toteutuu suunnitellusti opiskelijan tavoitteet huomioiden ja opiskelijan
ammatillista kasvu kehittyy.
Laatusuositukset:
-

-

opiskelija on tutustunut ennen harjoittelun alkua harjoitteluyksikköön (opettajan
perehdytys, internetsivusto, Jobiili)
on suorittanut harjoittelua edeltävät opinnot opetussuunnitelman mukaisesti
on tietoinen osaamisestaan, tunnistaa vahvuutensa ja kehittymistarpeensa
laatii harjoittelujaksoa koskevat tavoitteet harjoittelun ensimmäisen viikon aikana
tarvittaessa ohjaajan avustuksella
on aktiivinen ja osaa arvioida kriittisesti omaa toimintaansa
ottaa vastaan palautetta toiminnastaan ja oppimisestaan
tuo esille osaamistaan harjoittelujakson edetessä
noudattaa hyviä käytöstapoja, salassapito- ja turvallisuusohjeita
huomioi työelämän pelisäännöt ja toimii harjoitteluyksikössään toiminnan vaatimalla
tavalla (noudattaa sovittuja työvuoroja yksikön toiminnan mukaan), antaa palautetta
ohjauksestaan ja oppimisestaan ohjaajalleen ja muille ohjaukseen osallistuneille
täyttää harjoittelujakson viimeisellä viikolla sähköisen opiskelijanohjauskyselyn
(CLES)
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7. Ohjaaja
Opiskelijan ohjaaja mahdollistaa ja varmistaa yhdessä opettajan kanssa opiskelijan
oppimisen ja laadukkaan harjoittelun toteutumisen
-

-

on sitoutunut organisaation arvoperustaan sekä toimintaa ohjaaviin lakeihin ja
malleihin ja toimintakäytäntöihin
on sitoutunut ja motivoitunut opiskelijan ohjaukseen toimien esimerkkinä ja
roolimallina opiskelijalle
luo avoimen ja turvallisen ilmapiirin rohkaisten osallistumaan työyhteisön toimintaan
tasavertaisina jäseninä
kartoittaa opiskelijan kanssa harjoittelujaksoa koskevat tavoitteet jakson
alkuvaiheessa, käy väliarvioinnin ja loppuarvioinnin yhdessä opiskelijan (ja
opettajan) kanssa
ohjaa ja tukee opiskelijaa saavuttamaan oppimisen tavoitteet
auttaa opiskelijaa löytämään oppimistilanteita
antaa aktiivisesti palautetta koko harjoittelujakson ajan sekä rohkaisee opiskelijaa
antamaan palautetta
puuttuu epäkohtiin tarvittaessa
on riittävän ammattitaitoinen kliinisiltä taidoiltaan
ylläpitää, kehittää ja arvioi omaa ammatti- ja opiskelijan ohjaustaitoa riittävällä
koulutuksella

10 (18)

8. Ohjaava opettaja
Tukee opiskelijan harjoittelua pedagogisella asiantuntijuudellaan yhdessä ohjaajan
/ohjaajien kanssa.
-

auttaa opiskelijaa oppimaan opintojaksonkuvauksen edellyttämät tiedot ja taidot
ennen harjoittelun alkua
tietää harjoitteluyksikön työn sisällön
pitää harjoittelun aikana säännöllisesti yhteyttä opiskelijaan ja tarvittaessa ohjaajaan
/ yksikön opiskelijavastaavaan / esimieheen
antaa ohjaajalle ammatillista ja kehitystä tukevaa palautetta
ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan
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9.

Opiskelijan oppimisen arviointi
Opiskelijan arviointi perustuu arviointikriteereihin
-

-

-

10.

opiskelija ja ohjaaja tuntevat arviointikriteerit
arviointi perustuu arviointikriteereihin ja opiskelijan henkilökohtaisesti laatimiin
tavoitteisiin
opiskelijan arviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaaja sekä harjoittelua ohjaava
opettaja
näyttötutkintoihin liittyvät tutkintotilaisuudet arvioidaan opiskelijan ja ohjaajan /
opettajan kesken
opiskelijalla on oikeus väliarviointiin, jossa asetettuja tavoitteita voidaan täsmentää
ja samalla voidaan pohtia yhdessä nimetyn ohjaajan kanssa kuinka asetetut
tavoitteet saavutetaan
ohjaaja antaa palautetta koko harjoittelujakson ajan. Harjoittelujakson lopussa
opiskelija saa sekä kirjallisen että suullisen arvioinnin, jossa huomioidaan myös
muilta ammattiryhmiltä saatu palaute
jatkuva palaute ja arviointi edistävät opiskelijan oppimista ja ammatillista
kehittymistä

Opiskelijan ohjauksen arviointi
Arviointitieto kehittää työelämän ja oppilaitosten yhteistyötä sekä opiskelijaohjauksen
laatua sairaanhoitopiirin alueella.
-

harjoitteluyksikössä arvioidaan ja kehitetään opiskelijoiden ohjauksen laatua
järjestelmällisesti (CLES-mittari)
opiskelijoita kannustetaan vastaamaan opiskelijaohjauksen laatukyselyyn sekä
järjestetään tähän aikaa harjoittelujakson viimeisellä viikolla
opiskelijaohjauksen laatukyselyn palautteet käsitellään vuosittain organisaatiotasolla
sekä harjoitteluyksiköissä
ohjaukseen osallistuvien ohjaustaitoja kartoitetaan kehityskeskusteluissa
säännöllisesti
ohjaukseen osallistuvien ohjaustaitoja kehitetään koulutuksilla ja
yhteistyötapaamisilla
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Itä-Savon sairaanhoitopiirin opiskelijaohjauksen laatusuositusten laadintaan
osallistuneet henkilöt:
Aarnio Aila, SKS 4A
Backman Anu, SKS LASNU
Hakanen Eeva, kotihoito / itä
Heiskanen Niina, Kerimäen kotihoito
Hirvonen Seija, SKS 2A
Ihalainen Anni, toimintakyky-yksikkö
Jääskeläinen Marja-Liisa, kotihoito keskusta 1
Karjalainen Jaana, kuntoutusosasto 1
Kasper-Immonen Marjo, SKS knk pkl
Kosonen Enni, Punkaharjun kotihoito
Kämäräinen Liisa, SKS 3A
Laukkanen Johanna SKS kir pkl
Malinen Jarmo, kotihoito itä
Malkki Tanja, vanhainkoti Kerimäki
Muhonen Anu, koulutuskoordinaattori
Nenonen Tarja, SKS 2A
Parviainen Mirjami, psykiatrian akuuttityöryhmä
Pellikka Mirja, kotihoito länsi
Sallinen Leena, kotihoito itä
Salmi Tuula, kuntoutusosasto 1
Särkkä Päivi, sisätautien pkl
Tynkkynen Kirsi, palvelutalo Koskenhelmi
Vainionpää Marita, kotihoito länsi
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Lähteet:
Opiskelijaohjauksen laatusuositukset
https://portal.savonia.fi/amk/sites/default/files/pdf/tutustu_savoniaan/oha/Opiskelijaohja
uksen%20laatusuositukset_psshp.pdf
Opiskelijaohjauksen laatusuositukset
http://www.ksshp.fi/download/noname/%7BD3F1AAD8-DE15-4E8F-AE24DA9926A4722F%7D/50028
Tiainen Arja-Irene, 2017. Sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjaajien
ohjausorientaatio ja sen muutokset 1999–2010. Itä -Suomen yliopisto. 2017. Väitöskirja
http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2388-2/urn_isbn_978-952-61-23882.pdf
LIITTEET
Opiskelijan perehtymislomake
Opiskelijan olohuone -teemat vuonna 2017

14 (18)

OPISKELIJAN PEREHTYMISLOMAKE

Tämän perehtymislomakkeen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa tutustumaan ja sopeutumaan eri
harjoitteluyksiköihin Itä-Savon sairaanhoitopiirissä sekä tukea opiskelijan ohjaajia yhtenäisissä
ohjauskäytännöissä. Perehtymislomaketta voidaan muovata yksikkökohtaisesti harjoitteluyksikön
toimintaan nähden. Perehtymislomake on laadittu Itä-Savon sairaanhoitopiirin uuden työntekijän
yksikkötason perehtymislomakkeen pohjalta.

Työyksikkö________________________
Opiskelija_________________________
Harjoittelun lähtökohdat Itä-Savon
sairaanhoitopiirissä
Olen osallistunut opiskelijan yleisinfoon
Olen tutustunut harjoitteluyksikön
kuvaussivuun / yleisesittelyyn internetissä
Olen laatinut harjoittelun tavoitteet ja
keskustellut niistä ohjaajan ja opettajan
kanssa
Harjoitteluyksikkö
Olen esittäytynyt henkilökunnalle
Olen tutustunut:
-harjoitteluyksikön yleisiin tiloihin
-keskeisten hoitovälineiden ja laitteiden
säilytystiloihin
-potilaiden ja läheisten tiloihin
-henkilökunnan tiloihin
Tiedän asiakas-, asukas- / potilasryhmät
Olen tutustunut yksikön viikko- /
päiväohjelmaan (työajat, ruokailu, lääkärin
kierto)
Olen tutustunut asiakkaiden-, asukkaiden /
potilaiden hoitopolkuihin
-hoitosuunnitelmat
-jatkohoitokäytäntöihin ja -järjestelyihin
-kotihoito: hoito -ja palvelusuunnitelmaan
Tiedän yksikön yhteistyötahot

Tiedän hoitotyön toimintakulttuurin (esim.
vierailukäytännöt, hoitoon osallistuminen,
toimintakykyä edistävä hoito)
Olen tutustunut yksikön
potilaskutsujärjestelmään ja niiden käyttöön

Suunniteltu
ajankohta
(pvm)

Toteutunut
(pvm)

Perehdyttäjä
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Olen tutustunut harjoitteluyksikön potilaiden
tutkimus- ja hoitovälineisiin sekä käytössä
oleviin ja liikkumisen apuvälineisiin
Lääkehoito
Olen näyttänyt lääkehoitopassin ohjaajilleni
ja keskustellut sen täydentämisestä
harjoittelun aikana
Olen tutustunut yksikön
lääkehoitosuunnitelmaan
Kotihoito: olen tutustunut kotihoidon
lääkehoitoprosessiin
Olen tutustunut yksikön lääkevalikoimaan
-harjoitteluyksikön keskeisimpiin lääke- ja
nestehoitovälineisiin
-tiedän lääkehoitoon liittyvän kirjaamisen
käytännöt
Turvallisuus
Olen tutustunut hoitoon liittyvien
poikkeamien raportointiin (HaiPro)
Olen tutustunut toimintaan
poikkeustilanteissa
-vartijat
-hälytyslaitteet
-elvytys
-tapaturmat (sis. pistotapaturmat)
-palo- ja pelastussuunnitelma)
Ymmärrän vaitiolo- ja
salassapitosopimuksen ja olen
allekirjoittanut kirjallisen sopimuksen
Olen tutustunut henkilöturvallisuuden
periaatteisiin (mm hygieniaohjeistus,
ulkoasu, suojavaatteet, ergonomia)
Olen tutustunut potilasturvallisuuden
periaatteisiin (mm. laite-, hoito- ja
lääketurvallisuus)
Olen tutustunut sairaalahygieniaohjeisiin
(mm. aseptiikka, käsihygienia)
Viestintä
Olen tutustunut henkilöstön väliseen
viestintään (mm. yksikkökokoukset,
intranet, kotihoidon viikkosanomat)
Olen tutustunut hoitoon liittyvään viestintää
(mm. raportointi, kokoukset,
puhelintiedustelut)
Olen tutustunut harjoitteluyksikön
potilastietojärjestelmiin ja kirjaamisen
käytäntöihin
Olen osallistunut opiskelijoiden
olohuoneeseen
Olen osallistunut harjoitteluyksikön sisäisiin
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koulutuksiin
Harjoittelujakson päättyessä
Olen antanut suullista palautetta
harjoitteluyksikössäni
Olen antanut kirjallisen opiskelijaohjauksen
palautteen -vastannut opiskelijaohjauksen
laatukyselyyn
Työvuorotaulukkoni on allekirjoitettu ja
kopio lomakkeesta on jätetty
harjoitteluyksikköön sille sovitulle paikalle
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OPISKELIJAN OLOHUONE
Opiskelijan olohuone järjestetään noin 5-6 kertaa vuodessa Savonlinnan keskussairaalan tiloissa.
Opiskelijan olohuone on tarkoitettu käytännön harjoittelussa ja työssä oppimisjaksolla sillä hetkellä
oleville opiskelijoille. Olohuoneessa käsitellään opiskeluun ja oppimiseen liittyviä asioita eri
teemojen valossa. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Teemat vuonna 2017:

29.3.

Hygieniaan liittyvät asiat

24.5.

Opiskelijana kesätöissä ja rekrytointiin liittyvät asiat

7.9.

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

18.10.

Haastavan asiakkaan / potilaan kohtaaminen

29.11.

Potilasturvallisuus hoitotyössä

