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ESIPUHE

Tämä uudistettu opiskelijaohjauksen laatuvaatimuksia ja kriteereitä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiris-

sä käsittelevä ohje perustuu vuonna 2012 laadittuun esitykseen, jota valmisteltiin yhteistyössä oppilaitos-

ten (SeAMK ja Sedu) kanssa. Ohjeen tarkoituksena oli yhtenäistää opiskelijaohjausta ja parantaa ohja-

uksen laatua.

Aiemman version laadinnassa käytettiin pohjana mm. STM:n julkaisemia terveysalan kansallisia ohjatun

harjoittelun laatusuosituksia (2003) ja VeTe-hankkeen (2009 -2011) tuloksia. Laadittu ohje pohjautui

myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arvoihin ja strategiaan (2009 - 2018) sekä hoitotyön toiminta-

ohjelmaan (2011 - 2018). Näiden lisäksi laatusuosituksista pyydettiin asiantuntijalausuntoja, jotka huo-

mioitiin lopullisessa tekstissä.

Syksyn 2015 aikana on em. ohje uudistettu opetusylihoitajan toimesta. Päivityksessä on huomioitu use-

an eri sairaanhoitopiirin tämän hetkiset opiskelijaohjauksen laatua koskevat ohjeet ja suositukset (mm.

HUS:n opiskelijaohjauksen käsikirja) ja myös nykyinen yleinen käytäntö tarkastella opiskelijaohjausta

prosessina, jossa erotetaan valmistautuminen, harjoittelujakson aikainen toiminta sekä harjoittelun arvi-

ointi ja päättäminen. Ennen hyväksyntää ohje on ollut lausuntokierroksella Etelä-Pohjanmaan sairaan-

hoitopiirin eri foorumeilla ja myös yhteistyöoppilaitoksilla on ollut mahdollisuus kommentoida sisältöä.

Ohjeen sisällöllinen kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on, että tietty laatuvaatimus-ja kriteeri

mainittaisiin kokonaisuudessa vain yhden kerran, mutta tällä hetkellä sisällössä on vielä toistoa. Toivot-

tavasti tämä ei kuitenkaan ole este ohjeisiin tutustumiselle. Ohjeessa on kaiken kaikkiaan hyvin kattavas-

ti tuotu esille opiskelijaohjauksen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Siksi sen perimmäinen tarkoitus ja tavoite

täyttyy eli ohje antaa pohjan opiskelijaohjauksen laadun nostamiselle entistäkin paremmalle tasolle kai-

kissa EPSHP:n toimintayksiköissä.
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1 JOHDANTO

Ohjattu harjoittelu ja työssä oppiminen on keskeinen osa terveysalan ammatillista koulutusta. Harjoittelu

toteutuu opettajan, opiskelijan ja ohjaajan välisenä yhteistyönä Tämä edellyttää kaikilta osapuolilta vas-

tavuoroisuutta sekä sitoutumista ohjaukseen ja oppimiseen. Opiskelijoiden ammatillisen kehittymisen,

kasvun ja osaamisen näkökulmasta on tärkeää, että heidän ohjauksensa harjoittelujaksojen aikana on

laadukkaasti järjestetty. Tämä opiskelijaohjauksen laatuvaatimukset ja kriteerit-ohje on laadittu oh-

jenuoraksi kaikille niille, jotka osallistuvat opiskelijaohjauksen toteutukseen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelua ohjataan Suomessa lainsäädännöllä sekä kansallisesti että EU:n tasol-

la. Ammattikorkeakoulutusta ohjaa ammattikorkeakoululaki (932/2014).  Ammatillista koulutusta ohjaa

laki ammatillisesta koulutuksesta (L630/1998) ja asetus (811/1998) sekä laki ammatillisesta aikuiskoulu-

tuksesta (631/1998) ja asetus ((812/1998). Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on huomioitava myös

laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä (L559/1994), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (L1992/785)

ja terveydenhuoltolaki (1326/2010).

Opetusministeriössä on laadittu jo noin kymmenen vuotta sitten osaamisvaatimukset terveysalan koulu-

tuksesta valmistuville (OPM 2006:24). Vaatimukset määriteltiin yhteistyönä ammattikorkeakoulujen, työ-

elämän asiantuntijoiden ammattijärjestöjen ja opiskelijajärjestön kesken. Vaatimusten laadinnan taustalla

oli Euroopan parlamentin ja -neuvoston ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi

(2005/36/EY). EU:n uudistetun ammattipätevyysdirektiivin (EY/55/2013) johdosta käynnistettiin mm. val-

takunnallinen ”Sairaanhoitajien tulevaisuus-hanke” (Eriksson ym. 2015), jonka lopputuloksena on julkais-

tu yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan osaamisalueet, joita ammattikorkeakoulut voivat käyt-

tää pohjana laatiessaan opetussuunnitelmia. Nämä ovat: 1) asiakaslähtöisyys, 2) hoitotyön eettisyys ja

ammatillisuus, 3) johtaminen ja yrittäjyys, 4) sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö, 5) kliininen

hoitotyö, 6) näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko, 7) ohjaus-ja opetusosaaminen, 8) terveyden-

ja toimintakyvyn edistäminen ja 9) sosiaali-ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus. Kuvaukset auttavat

työelämän edustajia ymmärtämään minkälaisen osaamisen kehittymistä koulutuksessa pidetään tärkeä-

nä ja huomioimaan ne mm. ohjatussa harjoittelussa ja opiskelijoiden arvioinnissa ja työelämään siirtyvien

sairaanhoitajien perehdyttämisessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusstrategiassa 2009 – 2013 todetaan, että potilasturvalli-

suuden edistämisen on kuuluttava sosiaali- ja terveysalan koulutukseen, ja se tulisi huomioida myös
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opiskelijoiden harjoittelujaksolla terveysalan organisaatioissa. Opiskelijaohjauksen laadun kehittäminen

on samalla potilasturvallisuuden ja hoidon laadun kehittämistä.

Tämän opiskelijaohjauksen laatuvaatimukset- ja kriteerit- ohjeen tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyt-

tää opiskelijaohjausta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sisällä ja siten parantaa ohjauksen laatua.

Tavoitteena on tuoda opiskelijaohjausta näkyväksi osana hoitotyön ammattilaisten työtä opetussairaalan

arjessa. Tällä tavoin halutaan myös nostaa opiskelijaohjauksen arvostusta. Tavoitteena on myös edistää

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten välistä yhteistyötä.

Tässä dokumentissa käytetään ammattikorkeakoulun ohjatusta harjoittelusta ja ammatillisten oppilaitos-

ten työssäoppimisjaksoista yhteistä nimitystä harjoittelu. Toimintayksiköllä tarkoitetaan kaikkia osastoja

ja yksiköitä, joissa on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita harjoittelussa.
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2 HARJOITTELUA KOSKEVA YHTEISTYÖ

2.1 Sopimukset ja resurssit

LAATUVAATIMUS
Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu on koulutukseen kuuluvaa tavoitteellista opiskelua, jonka järjestämi-

sestä sovitaan oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin välisellä sopimuksella, joka päivitetään aina tarvittaes-

sa. Sopimuksen osapuolet toimivat positiivisen oppimiskulttuurin puolesta sekä kunnioittavat toisiaan ja

ovat avoimia toisiaan kohtaan. Sairaanhoitopiiri mahdollistaa sen, että terveys- ja sosiaalialan opiskelijat

voivat toteuttaa eri opetussuunnitelmien tavoitteita ja harjoitella todellisissa hoitotilanteissa valmiuksia,

jotka edistävät opiskelijan ammatillisuuden kehittymistä.

Opiskelijoiden laadukkaan ja turvallisen harjoittelujakson takaamiseksi toimintayksiköissä on varattava

riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit ohjauksen toteuttamiseksi.

Laatukriteerit

- sairaanhoitopiirin ja koulutuksen järjestäjän välillä on tehty yhteistyösopimus. Sopimukseen on kirjat-

tu harjoittelutoimintaa ja sopimusosapuolia velvoittava työn- ja vastuunjako. Mikäli opiskelija tulee

oppilaitoksesta, jonka kanssa ei ole tehty yhteistyösopimusta, tehdään harjoittelujaksosta erillissopi-

mus.

- yhteistyönä tarkistetaan harjoittelupaikkojen tarve, tarjonta ja riittävyys sekä ohjausresurssit. Harjoit-

telupaikkojen tarjonnasta, riittävyydestä ja määrästä ohjausresursseihin nähden ja tätä koskevasta

yhteistyöstä vastaa harjoitteluorganisaatiossa opetusylihoitaja ja oppilaitoksissa harjoittelun koor-

dinaattorit.

- harjoitteluyksiköt nimeävät opiskelijavastaavat koordinoimaan opiskelijaohjausta ja huolehtimaan

opiskelijoita koskevasta yhteistyöstä oppilaitosten kanssa.

- oppilaitokset nimeävät ohjaavat opettajat, jotka huolehtivat opiskelijoiden harjoittelujaksoja koskevas-

ta yhteistyöstä harjoitteluyksiköiden kanssa.

- ohjaavat opettajat tekevät yhteistyötä opiskelijavastaavien ja opiskelijoille nimettyjen lähiohjaajien

kanssa.

- harjoitteluyksiköissä on riittävästi ammattitaitoisia opiskelijaohjaajia
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- opiskelijavastaavat huomioivat lähiohjaajien valinnassa opiskelijan ohjaustarpeet, opintojen vaiheen

sekä ohjaajan ammattipätevyyden, kokemuksen  ja soveltuvuuden tehtävään.

- harjoitteluyksikön osastonhoitaja huomioi opiskelijavastaavan tehtävän ja varaa hänelle työaikaa

tehtävän hoitamiseen mahdollisuuksien mukaan.

- harjoitteluyksikön osastonhoitaja huomioi opiskelijaohjauksen päivittäisessä työn suunnittelussa si-

ten, että lähiohjaajalla on tilanteen mukaan mahdollisuus varata aikaa ohjaustehtävään ja palaute-

keskusteluihin opiskelijan kanssa.

- oppilaitos resursoi ja varaa harjoittelua koordinoiville henkilöille ja ohjaaville opettajille riittävästi työ-

aikaa harjoittelujaksoja varten. Ohjaavalle opettajalle kohdennettu resurssi on SeAMK:ssa

0.5h/opiskelija/viikko ja Sedussa 1h /opiskelija/ viikko, joka sisältää sekä välillisen että välittömän oh-

jauksen.

- oppilaitosten vastuu- ja vakuuttamisvelvollisuus harjoittelun yhteydessä tapahtuvan tapaturman va-

ralta määräytyy tapaturmavakuutuslain ja opiskelijatapaturman korvaamisesta annetun asetuksen

mukaan.

- opiskelijat on vakuutettu. Omaan ammattijärjestöön liittyneet opiskelijat on vakuutettu järjestön toi-

mesta. Vahingon tms. tapahduttua yhdyshenkilönä toimii ohjaava opettaja.

- mahdollisen työtaistelun ajaksi oppilaitokset keskeyttävät opiskelijan harjoittelun harjoitteluyksikössä

2.2 Yhteistyön sisältö ja muodot

LAATUVAATIMUS
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja alueen sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten välinen yhteistyö on

säännöllistä ja joustavaa.

Laatukriteerit

Harjoitteluorganisaatio

- harjoitteluorganisaation edustajana yhteistyössä toimii opetusylihoitaja, joka vastaa harjoittelun

suunnittelusta, järjestämisestä, valvonnasta ja kehittämisestä
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- järjestää säännöllisesti yhteistyötapaamisia oman paikkakunnan yhteistyöoppilaitosten edustajien

kanssa

- sitoutuu käyttämään ammattikorkeakoulujen ylläpitämää Jobstep- varausjärjestelmää harjoittelupaik-

kojen varauksessa ja nimeää henkilöt eri toiminta-alueille tai toimintayksiköihin, jotka vastaavat jär-

jestelmän käytöstä

- huolehtii, että toimintayksiköt ovat nimenneet opiskelijavastaavan

- huolehtii, että toimintayksiköt ovat nimenneet Jobstep-vastaavan

- vastaa harjoittelujakson aikana opiskelijoiden työturvallisuudesta työturvallisuuslainsäädännön edel-

lyttämällä tavalla sekä huolehtii, että toiminnassa otetaan huomioon EPSHP:n työsuojelutoimintaoh-

jelma

- harjoitteluorganisaatio järjestää opiskelijoille yhteistä toimintaa ja reflektiomahdollisuuksia harjoittelu-

jaksojen aikana ja informoi näistä oppilaitoksia

Harjoitteluyksikkö

- päättää opiskelijamäärän suhteessa harjoitteluyksikön toimintaan ja ohjaajaresursseihin yhdessä

opetusylihoitajan kanssa

- nimeää 1–2 opiskelijavastaavaa, jotka tekevät yhteistyötä oppilaitosten kanssa yhdessä osastonhoi-

tajien kanssa ennen harjoittelujaksoa, harjoittelujakson aikana ja sen päättyessä sekä vastaavat

opiskelijaohjauksen koordinoinnista toimintayksikössä

- nimeää Jobstep-vastaavan, joka huolehtii Jobstep-järjestelmän ylläpidosta ja mm. siitä, että siellä

olevat tiedot ovat ajan tasalla ja että harjoittelupaikat laitetaan auki sovittuna ajankohtana

- resursoi riittävästi aikaa opiskelijan ohjaukseen sekä tavoite- että arviointi-keskusteluihin ja muuhun

yhteistyöhön oppilaitosten kanssa

- suhtautuu positiivisesti yhteistyöhön oppilaitosten kanssa ja pitää sitä tärkeänä

Oppilaitos

- harjoittelukoordinaattori (Seamk), koulutuspäällikkö sekä työssäoppimiskoordinaattori (Sedu) toimivat

oppilaitosten edustajina harjoitteluorganisaatiossa tapahtuvan harjoittelun suunnittelussa, järjestämi-

sessä ja valvonnassa

- harjoittelukoordinaattoria (Seamk) ja työssäoppimiskoordinaattoria (Sedu) koskee yleisen virkasään-

nön ja työlainsäädännön määräysten mukainen vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus

- vastaa Jobstep-varausjärjestelmän toimivuudesta ja siitä, että opiskelijat tekevät harjoittelupaikkava-

raukset sovitulla tavalla ja sovittuna aikana



9 (30)

Hanneksenrinne 7 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti:
60220 Seinäjoki etunimi.sukunimi@epshp.fi

- valmentaa opiskelijaa harjoitteluun sekä huolehtii osaltaan siitä, että opiskelija on tietoinen velvolli-

suudestaan noudattaa sekä työstä että työturvallisuudesta annettuja ohjeita ja määräyksiä

- nimeää ohjaavan opettajan, joka ilmoittaa yhteystietonsa harjoitteluyksikköön ja pitää yhteyttä harjoit-

teluyksiköihin ja opiskelijoihin ennen harjoittelujaksoa ja harjoittelujakson aikana ja sen päättyessä

- oppilaitokset järjestävät yhteistyötapaamisia ja koulutusta ohjaaville opettajille ja opiskelijoiden lä-

hiohjaajille (Seamk) sekä myös työpaikkaohjaajakoulutusta (Sedu)

- ohjaavat opettajat pitävät säännöllisesti yhteyttä harjoitteluyksikköön ja heitä on mahdollista tavoittaa

kun tilanne sitä vaatii

- ohjaavat opettajat suhtautuvat positiivisesti yhteistyöhön harjoitteluyksikköjen kanssa

2.3 Viestintä ja informaation kulku

LAATUVAATIMUS (1)
Hyvin suunnitellulla ja avoimella viestinnällä mahdollistetaan kaikkien yhteistyötahojen (opiskelijat, opet-

tajat, ohjaajat ja eri organisaatiot) tiedonsaanti oppimismahdollisuuksista eri toimintayksiköissä. Organi-

saatioiden välisellä hyvällä tiedonkululla varmistetaan se, että harjoittelupaikkoja käytetään tarkoituk-

senmukaisesti opiskelijan teoreettisiin opintoihin nähden.

Laatukriteerit

Harjoitteluorganisaatio

- informoi oppilaitoksia muutoksista, jotka vaikuttavat opiskelijoiden harjoitteluun mm. aukioloajoista,

osastojen yhdistämisistä tai sulkemisista, remonteista tai uusien yksikköjen avaamisesta

- antaa tarpeellisen tiedon työhön ja työympäristöön liittyvistä olosuhteista sekä työvälineistä

- pitää yllä internet-sivustoa (http://www.epshp.fi/ammattilaisetjaopiskelijat) harjoitteluun tulevia opiske-

lijoita varten. Myös toimintayksikköjen esittelyt ja kontaktihenkilöiden yhteystiedot ovat esillä ko. in-

ternet-sivustossa. Sivuston päivityksistä vastaa opetusylihoitaja

- vastaa tiedon kulusta organisaation sisällä koskien opiskelijoiden harjoittelua
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Harjoitteluyksikkö

- opiskelijaohjausta koskevaa viestintää oppilaitosten ja opetusylihoitajan kanssa hoitavat opiskelija-

vastaavat yhdessä osastonhoitajien kanssa

- osallistuu (opiskelijavastaava ja/tai osastonhoitaja) opiskelijaohjauspalavereihin, joita järjestetään

vähintään lukuvuosittain oppilaitoksen harjoittelukoordinaattorin (Seamk), ohjaavien opettajien, ylihoi-

tajan ja opetusylihoitajan kanssa

- vastaa ajan tasalla olevasta toimintayksikön ja avointen harjoittelupaikkojen esittelystä Jobstepissä

(jobstep-vastaava)

- laatii opiskelijan ohjauskansion / käsikirjan, josta löytyvät tärkeimmät yksikön toimintaan ja harjoitte-

luun liittyvät asiat ja jonka opiskelijavastaavat päivittävät vuosittain

- tiedottaa ja informoi henkilökuntaa toimintayksikössä sinne tulevien opiskelijoiden harjoitteluun liitty-

vistä asioista (osastonhoitaja/opiskelijavastaava)

- toimittaa opiskelijoiden henkilökohtaisten ohjaajien nimet ja työvuorot mahdollisuuksien mukaan har-

joittelusta vastaavalle opettajalle (osastonhoitaja/ opiskelijavastaava)

- opiskelijavastaavat kokoavat lähiohjaajien käyttöön ohjausmateriaalia, joka sisältää perustetietoa eri

koulutuksista, oppimis- ja ohjausmenetelmistä, harjoittelujaksoista, niiden tavoitteista sekä opiskeli-

joiden valmiuksista koulutuksen eri vaiheissa ja informoivat lähiohjaajina toimivia ajankohtaisista

opiskelijaohjausta koskevista asioista

Oppilaitos

- informoi harjoitteluorganisaatiota opetusta ja opetussuunnitelmia ja henkilöstöä koskevista muutok-

sista

- tiedottaa harjoitteluorganisaatiota harjoittelussa mukana olevien henkilöiden toimintaa ja resursointia

koskevista muutoksista

- tiedottaa harjoitteluorganisaatiota järjestämästään opiskelijaohjausta koskevasta koulutuksesta ja

muista tilaisuuksista

- kertoo opiskelijamäärissä tapahtuvista muutoksista

- oppilaitosten johto osallistuu vuosittain tai useammin järjestettävään opiskelijaohjausta koskevaan

yhteistyöpalaveriin EPSHP:n kanssa

- huolehtii, että harjoittelua koordinoivilla henkilöillä ja ohjaavilla opettajilla on mahdollisuus osallistua

1-2 kertaa vuodessa eri toiminta-alueilla järjestettäviin yhteistyöpalavereihin
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3 EPSHP JA SEN TOIMINTAYKSIKÖT HARJOITTELUYMPÄRISTÖNÄ

LAATUVAATIMUS (1)
Harjoitteluyksiköissä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä periaatteita ja toimitaan yhden-

mukaisesti ottaen huomioon toimintaa säätelevät lait, asetukset, ohjeet ja suositukset. Harjoitteluyksi-

köissä otetaan huomioon Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia, hoitotyön toimintaohjelma ja

potilaan hyvä hoito-ohjeistus.

(http://www.epshp.fi/1/ammattilaiset_ja_opiskelijat/hoitotyo/hoitotyon_toimintaohjelma

http://www.epshp.fi/files/1202/potilaan_hyva_hoito.pdf).

Laatukriteerit

- hoitotyön toimintafilosofia, arvot ja periaatteet on määritelty ja ne näkyvät opiskelijaohjauskansios-

sa/käsikirjassa sekä työskentelyssä

- potilaan oikeudet ja potilasturvallisuuteen liittyvät tekijät tunnistetaan ja ne näkyvät hoitotyössä

- potilaan/asiakkaan hoitotyöhön liittyvä tiedonkulku on toimivaa

- harjoittelun tavoitteilla on yhteys harjoitteluyksikön toimintaan ja lähtökohtiin

- harjoittelu toteutuu työsuojeluohjeiden - ja määräysten mukaisesti ja yksiköstä löytyy päivitetyt työ-,

toiminta- ja turvallisuusohjeet

- tiedottaa ja opettaa opiskelijalle tietosuojan ja salassapidon merkityksen ja sisällön

- opiskelijat saavat opiskelijaoikeudet potilastietojärjestelmään ja hoidon kirjaaminen täyttää hyvän

kirjaamisen kriteerit

LAATUVAATIMUS (2)
Harjoittelupaikkoina toimivissa toimintayksiköissä toimitaan tavoitteellisesti asiakkaan parhaaksi ja Etelä-

Pohjanmaan sairaanhoitopiirin arvoja ja toimintafilosofiaa kunnioittaen. Kaikille sairaanhoitopiirin asuk-

kaille halutaan turvata tasapuolinen palvelujen saatavuus, ja heidän yksityisyyttään ja vakaumustaan

kunnioitetaan. Sairaanhoitopiirin yksiköiden toiminnan keskiössä ovat potilaat ja heidän turvallisuutensa.

Laatukriteerit

- toimintayksikössä kunnioitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä periaatteita, joihin kuuluvat hy-

vä ammattitaito, hyvinvointia edistävä ilmapiiri, yhteistyö ja keskinäinen arvonanto.

- toimintayksiköissä noudatetaan ja toteutetaan EPSHP:n perusarvoja, joita ovat ihmisarvon kunnioit-

taminen ja vastuullisuus.
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- toimintayksiköiden toimintafilosofia ja toimintaa ohjaavat arvot ovat tiedostettuja ja julkisia.

- hoitotoiminnassa huomioidaan potilaiden ja asiakkaiden oikeudet ja kunnioitetaan jokaisen yksityi-

syyttä, itsemääräämisoikeutta sekä uskonnollisia ja kulttuurisia uskomuksia potilaina ja asiakkaina.

- asiakaslähtöisyys on toiminnan lähtökohta.

- potilasturvallisuus ja sen kehittäminen huomioidaan kaikessa hoitotoiminnassa.

- toimintayksikössä toteutettu hoitotyö on ajankohtaiseen näyttöön perustuvaa.
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4 VALMISTAUTUMINEN  HARJOITTELUUN

LAATUVAATIMUS
Ennakkovalmistelut tehdään ajoissa, jotta sekä oppilaitos että harjoitteluorganisaatio ja harjoitteluyksikkö

voivat valmistautua tulevaa harjoittelujaksoa varten.

Laatukriteerit

Harjoitteluorganisaatio

- opiskelijat sijoitetaan harjoitteluyksiköihin sen mukaan, mitä harjoitteluorganisaatio on sopinut koulu-

tusorganisaatioiden esimiesten/opiskelijakoordinaattoreiden kanssa.

- ennen ensimmäistä keskussairaalassa toteutettavaa harjoittelua opiskelija osallistuu EPSHP:n

yleisinfoon opiskelijoille, jossa esitellään eri toiminta-alueet, puhutaan hygieniasta ja tietosuojasta ja

myös rekrytointia koskevista asioista sekä kerrotaan opiskelijaohjauksen keskeisistä toimintaperiaat-

teista. Lisäksi opiskelijoille voidaan järjestää opastettu kierros sairaalassa.

- opiskelijat voivat tutustua keskussairaalan toimintaan ja sen eri toimintayksiköihin ja harjoittelua kos-

keviin asioihin internetissä osoitteessa http://www.epshp.fi/ammattilaisetjaopiskelijat

- opiskelija laittaa CV:nsä, josta ilmenee sotu ja yhteystiedot joko Jobstep-järjestelmään tai lähettää

suoraan harjoitteluyksikön opiskelijavastaavalle

Harjoitteluyksikkö

- harjoitteluyksikön opiskelijavastaava osallistuu yhdessä osastonhoitajan kanssa harjoittelupaikkojen

suunnitteluun, harjoittelun toteutumisen seurantaan ja arviointiin.

- opiskelijavastaava nimeää opiskelijoille lähiohjaajat jakson ajaksi ja suunnittelee ennakkotietojen

pohjalta opiskelijoiden työvuorot ohjaajien työvuorojen mukaisesti. Työvuorolistat ovat valmiina viik-

koa ennen harjoittelun alkamista.

- opiskelijavastaava informoi etukäteen lähiohjaajaksi nimettyä opiskelijoiden sijoittumisesta yksikköön

- opiskelijavastaava lähettää harjoitteluun tulevalle opiskelijalle etukäteen tietoa tulevasta harjoittelu-

yksiköstä ja ns. ”Tervetuloa”-kirjeen.

- opiskelija käy/saa etukäteen toimintayksikön suunnittelemat työvuorot ensimmäisen viikon ajalle ja

loput työvuorot suunnitellaan ensimmäisen harjoittelupäivän aikana yhteistyössä harjoitteluyksikön

opiskelijavastaavan kanssa
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Oppilaitos

- SeAMK huolehtii siitä, että opiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobstep-järjestelmästä 31.5 mennes-

sä syksyn osalta ja 31.11 mennessä kevään osalta.

- Sedu:n työssäoppimisen koordinaattori suunnittelee tarvittavat sijoitukset ja huolehtii työssäoppimi-

sen paikkojen varaukset syksyn osalta 30.4 mennessä ja kevään osalta 31.10 mennessä

- SeAMK:n ohjatun harjoittelun koordinaattori suunnittelee sijoitukset ja auttaa amk-opiskelijoita harjoit-

telupaikan hankinnassa Jobstep-varausjärjestelmää käyttäen.

- opiskelijan harjoittelupaikan varmistuminen tulee tapahtua vähintään kaksi viikkoa ennen jakson al-

kua.

- lähettää opiskelijavastaavalle ja osastonhoitajalle tiedoksi opiskelijoiden harjoittelujaksot koko alka-

van lukukauden osalta hyvissä ajoin ennen ensimmäisen harjoittelujakson toteutumista, tiedottaa

ajankohtaisista opiskelija-asioista säännöllisesti ja tarvittaessa informoi harjoitteluyksikön henkilökun-

taa tulevan harjoittelujakson tavoitteista,  sisällöstä sekä menetelmistä harjoitteluyksikön kanssa.

- harjoitteluorganisaation järjestämä yleisinfo opiskelijoille ennen harjoittelujakson alkamista on merkit-

ty lukujärjestykseen.

- oppimissopimus tehdään yhdessä opiskelijan, ohjatun harjoittelun/työssä oppimisen ohjaajan ja opet-

tajan kanssa. Sopimuksessa kuvataan opiskelijan lähtötaso, harjoittelun osaamistavoitteet, tehtävät,

molemminpuoliset sitoumukset, arvioinnit sekä hyväksytyn ja hylätyn harjoittelun arviointikriteerit.
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5 HARJOITTELUN AIKAINEN TOIMINTA

5.1 Perehdytys

LAATUVAATIMUS (1)
Harjoittelun alkamiseen sisältyy riittävä perehdytys toimintayksikön toimintaan. Harjoittelujakson alussa

on tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijan vastaanottoon toimintayksikössä. Opiskelijalle annetaan hyvä

perehdytys toimintayksikön käytäntöihin ja toimintaan.

Laatukriteerit

- opiskelija on tutustunut harjoitteluyksikköön etukäteen (esim. osallistumalla yleisperehdytykseen ja

lukemalla tietoa harjoitteluorganisaatiosta, harjoittelusta ja tulevasta harjoitteluyksiköstä EPSHP:n in-

ternet-sivuilta ja perehtymällä toimintayksikön suosittelemiin materiaaleihin ja kirjallisuuteen

- osastonhoitaja ja/tai opiskelijavastaavat järjestävät opiskelijalle hyvän perehdytyksen harjoittelun

ensimmäisenä päivänä, jossa esitellään mm. yksikön henkilökunta, tilat, päiväjärjestys, keskeiset

hoidettavat potilasryhmät ja hoitoperiaatteet ja hoidossa käytettävät välineet ja laitteet

- ajan tasalla oleva perehdytyskansio on opiskelijoiden käytettävissä harjoitteluyksikössä.

- opiskelijoita varten on ilmoitustaulu, johon laitetaan opiskelijoiden työvuorotaulukot ja muuta heille

tarkoitettua informaatiota.

- opiskelija aloittaa harjoittelun yksikössään sovittuna ajankohtana pukeutuneena työyksikössä edelly-

tettävään työasuun. Nimineula kuuluu päivittäiseen työasuun. Opiskelijan nimineulassa tulee olla

etunimi ja sukunimi, esim. sairaanhoitaja-opiskelija Maija Meikäläinen. Keskussairaalassa käytetään

pelkästään harjoittelupaikan osoittamia työasuja.

- opettaja, opiskelija ja lähiohjaaja käyvät tavoitekeskustelun harjoittelujakson alussa, jossa sovitaan

yhteiset pelisäännöt opiskelulle ja ohjaussuhteelle.

- opiskelija tekee työvuorolistan yhdessä ohjaajan kanssa harjoittelujakson alussa siten, että opiskeli-

jan työvuorot vastaavat mahdollisimman pitkälle ohjaajan työvuoroja.

- opiskelijalle selvitetään sairauspoissaoloa koskevat käytännöt; poissaolo ilmoitetaan hyvissä ajoin

ennen työvuoron alkua harjoitteluyksikköön sekä ohjaavalle opettajalle. Opiskelija sopii korvausme-

nettelystä ohjaavan opettajan ja lähiohjaajan kanssa.

- opiskelijalle selvitetään työvuorotaulukkoa koskevat käytännöt; Työvuorotaulukko on esillä ilmoitus-

taululla ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia. Työvuoromuutokset tulee olla perusteltuja. Opiskeli-
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ja sopii mahdolliset muutokset etukäteen ohjaavan opettajan kanssa, joka ilmoittaa muutoksen opis-

kelijavastaavalle tai lähiohjaajalle. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija, ohjaaja ja/tai osaston vas-

tuuhenkilö sekä opettaja allekirjoittavat toteutuneen työvuorolistan.

- opiskelija kertoo opiskelijavastaavalle ja lähiohjaajalleen aiemmasta koulutuksestaan, aikaisemmista

käytännön harjoittelu- tai työkokemuksistaan ja alkavan harjoittelujakson opetussuunnitelman mukai-

sista tavoitteistaan.

LAATUVAATIMUS (2)

Opiskelija, ohjaava opettaja ja lähiohjaaja käyvät yhteisen alkukeskustelun ensimmäisen harjoitteluviikon

aikana, jossa käydään läpi opiskelijan asettamat oppimistavoitteet harjoittelujaksolle.

Laatukriteerit

Opettaja

- sopii alkukeskustelun ajankohdan ohjaajan ja opiskelijan kanssa pidettäväksi ensimmäisen viikon

aikana

- varaa riittävästi aikaa keskustelulle

- huolehtii, että opiskelutavoitteet/tehtävät ovat OPS:n mukaiset ja hyväksyy opiskelijan oppimistavoit-

teet

- vastaa, että keskustelussa sovitaan selkeästi harjoittelukokonaisuuden seurannasta ja yhteistyö-

muodoista sekä palaute- ja arviointimenettelytavoista.

- hyväksyy osaltaan opiskelijan työvuorosuunnitelman

- pyrkii omalta osaltaan luomaan positiivista opiskeluilmapiiriä

Lähiohjaaja

- huolehtii, että keskustelulle on varattu rauhallinen tila

- varaa riittävästi aikaa keskustelulle

- esittelee ohjaussuhteen kannalta tarpeelliseksi katsomansa asiat

- esittää omat odotuksensa opiskelijan opiskelulle ja ohjaukselle

- varmistaa osaltaan opiskelijan tavoitteet ja työvuorot

- sopii osaltaan harjoittelukokonaisuuden seurannasta ja yhteistyömuodoista sekä palaute- ja arvioin-

timenettelytavoista
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- ilmoittaa ohjaavalle opettajalle tarvittaessa opiskelijan oppimista koskevista ongelmatilanteista

- pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan mahdollisimman positiivisen opiskeluilmapiirin muodostumi-

seen opiskelijalle

Opiskelija

- laatii oppimistavoitteet harjoittelujakson alussa ja täydentää niitä harjoittelun aikana

- varaa riittävästi aikaa keskustelulle

- kertoo selkeästi oppimistavoitteensa ko. harjoittelujaksolla

- täydentää ja tarkentaa tarvittaessa oppimissuunnitelmaansa keskustelun myötä

- esittää sähköisen lääkehoitopassinsa; http://www.laakehoitopassi.fi

- esittää odotuksensa ohjaukselle

- on mukana sopimassa kokonaisuuden seurannasta ja yhteistyömuodoista sekä palaute- ja arviointi-

menettelytavoista

- pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan mahdollisimman positiivisen opiskeluilmapiirin muodostumi-

seen

5.2 Oppiminen ja ohjaus

LAATUVAATIMUS (1)
Ohjauksen lähtökohdat ja toteutustavat ovat yhtenevät koulutuksen tavoitteiden ja arviointikriteereiden

kanssa sekä tukevat opiskelijan ammatillista kasvua.

Laatukriteerit

- opetusvelvollisuus sisältyy EPSHP:n henkilökunnan tehtäväkuvaan

- opiskelijan ohjaus perustuu opetussuunnitelmaan ja siitä johdettuihin opiskelijan henkilökohtaisiin

tavoitteisiin

- oppimistavoitteet täsmennetään opiskelijan, ohjaajan ja opettajan yhteistyönä

- opiskelijavastaava ohjeistaa opiskelijoita laatimaan harjoittelujakson työvuorot, jotka ovat mahdolli-

simman yhtenevät oman ohjaajan vuorojen kanssa

- henkilökunta tukee toisiaan opiskelijan ohjaamisessa

- opiskelija otetaan mukaan työyhteisöön ja kutsutaan omalla nimellä
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- opiskelijalla on mahdollisuus näyttöön perustuvan tiedon hankintaan harjoittelun aikana ja hän saa

tarvittaessa tukea harjoittelujaksoon liittyviin tehtäviin

- ohjaajan ohjaustaidot ovat oppimista tukevia ja ohjauskeskusteluja järjestetään säännöllisesti

- opiskelijaa ohjataan soveltamaan näyttöön perustuvaa tietoa käytäntöön sekä perustelemaan toimin-

tansa

- potilaan/asiakkaan hoitoon ja/tai hänen kanssaan toimimiseen liittyviä tilanteita hyödynnetään ohja-

uksessa

- opiskelijalle mahdollistetaan mielekkäitä, kokonaisvaltaisia ja sisällöltään monipuolisia oppimistilan-

teita

- opiskelijaa ohjataan osallistumaan moniammatilliseen toimintaan

- opiskelijaa kannustetaan reflektoimaan kokemuksiaan ja toimintaansa oppimistilanteissa

- oppimissopimuksesta ilmenee arviointikriteerit (Seamk) ja muodot, opiskelijan itsearviointi sekä oh-

jaajan ja ohjaavan opettajan antama ammatillisen osaamisen kehittymistä kuvaava arviointi. Arvioin-

tikriteerien tulee olla selkeät ja ymmärrettävät. Näytönarviointikriteerit (Sedu) toimitetaan erikseen

näytön vastaanottajalle.

LAATUVAATIMUS (2)

Opiskelijan osaaminen lisääntyy oppimistavoitteiden mukaisesti harjoittelujakson aikana.

Harjoittelujakso vastaa opiskelijoiden odotuksia ja hän on siihen tyytyväinen.

Laatukriteerit

Opiskelijavastaava/osastonhoitaja

- nimeää opiskelijan lähiohjaajaksi henkilön, joka on ammatillisesti pätevä ja kiinnostunut opiskelijaoh-

jauksesta

- tukee opiskelijaohjaajia ja toimii tarvittaessa välittäjänä ristiriitatilanteiden rakentavassa selvittämi-

sessä

- vastaa siitä, että lähiohjaajat toimivat sopimusten mukaisesti

- huolehtii osaltaan myönteisen opiskeluilmapiirin ylläpidosta

- toimii opiskelijoiden tukena harjoittelujakson aikana ja on käytettävissä kun opiskelijat haluavat kes-

kustella harjoittelua koskevista asioista ja henkilökohtaisista kokemuksistaan ja tunteistaan
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Opettaja

- yhteen sovittaa teoriaa ja käytäntöä

- antaa harjoittelujakson kuluessa palautetta opiskelijalle ja opiskelijaohjaajalle

- ohjaa yhdessä lähiohjaajan kanssa opiskelijaa mahdollisten opiskelutehtävien aiheiden valinnassa

- ottaa mahdolliset ristiriitatilanteet esille ja osallistuu tarvittaessa niiden käsittelyyn

- edistää omalla toiminnallaan myönteistä opiskeluilmapiiriä

Lähiohjaaja

- sitoutuu ottamaan vastuun 1-2 oman opiskelijan ohjauksesta kerrallaan

-  huomioi työvuoronsa puitteissa myös ilman omaa ohjaajaa olevan opiskelijan ohjaustarpeen

- tutustuu opiskelijan asettamiin oppimistavoitteisiin ja keskustelee niistä opiskelijan kanssa ja arvioi

niiden toteutumisen mahdollisuutta harjoitteluyksikössä

- tukee opiskelijan oppimista ja kehittymistä alkukeskustelussa sovittujen tavoitteiden mukaisesti sekä

huolehtii osaltaan opiskelulle myönteisen ilmapiirin ylläpidosta

- suunnittelee, toteuttaa ja arvioi hoitotyötä yhdessä opiskelijan kanssa yksikön arvoperustan ja peri-

aatteiden mukaisesti

- mahdollistaa opiskelijan itsenäisen työskentelyn potilaiden kanssa huomioon ottaen osaamisen tason

- on selvillä opiskelijan lääkehoidon osaamisesta

- keskustelee opiskelijan kokemuksista hänen kanssaan ja mahdollistaa reflektion niiden pohjalta

- antaa rakentavaa, välitöntä ja jatkuvaa palautetta heti onnistumisen ja epäonnistumisen jälkeen so-

pivassa tilanteessa

- kykenee ottamaan palautetta vastaan toimintatavoistaan ja tarvittaessa muuttamaan niitä

- ohjaa yhdessä opettajan kanssa opiskelijaa mahdollisten opiskelutehtävien aiheiden valinnassa

- osallistuu mahdollisuuksien mukaan opiskelijoiden osastotunteihin

- arvioi opiskelijan kehittymistä tavoitteiden suhteen jakson kuluessa

- tunnistaa mahdollisia opiskelijan ammatilliseen kasvuun liittyviä huolenaiheita ja ottaa tarvittaessa

asiaan liittyen välittömästi yhteyttä ohjaavaan opettajaan

- huolehtii mahdollisten ristiriitojen välittömästä rakentavasta käsittelystä

- järjestää tarvittaessa ns. väliarviointi/ohjauskeskustelun erityisesti koskien yli neljä viikkoa kestäviä

harjoittelujaksoja. Väliarviointiin osallistuvat opiskelija, lähiohjaaja ja tarvittaessa myös ohjaava opet-

taja
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Opiskelija

- suhtautuu harjoittelujaksoon myönteisesti ja innostuneesti

- ottaa vastuun oman opiskelunsa tavoitteiden mukaisesta etenemisestä opiskelusuunnitelman mukai-

sesti

- hakeutuu aktiivisesti ja oma-aloitteisesti oppimista edistäviin tilanteisiin

- kertoo opiskelijavastaavalle tai osastonhoitajalle tekijöistä ja asioista, jotka kokevat haittaavan oppi-

mista harjoittelujakson aikana

- ottaa mahdolliset ristiriitatilanteet välittömästi käsiteltäväksi ja keskustelee niistä opiskelijavastaavan,

lähiohjaajan tai osastonhoitajan kanssa

- edistää omalta osaltaan myönteistä opiskeluilmapiiriä

- käyttäytyy ammatillisesti

- tukee ja kehittää yksikön toimintatapoja

LAATUVAATIMUS (3)
Harjoitteluyksikön ilmapiiri tukee oppimista ja luonteeltaan positiivista, hyväksyvää ja kannustavaa.

Laatukriteerit

- henkilökunta on kiinnostunut ja sitoutunut opiskelijan ohjaukseen, joka heijastuu opiskelijamyöntei-

senä ilmapiirinä

- toiminta on kollegiaalista sekä työhyvinvointia edistävää

- hoitotyössä ja opiskelijaohjauksessa korostuu inhimillinen kohtelu, hyvä vuorovaikutus ja rehellisyys

- arvostus, lähimmäisen rakkaus, anteeksianto ja kärsivällisyys ovat läsnä ohjauksessa

- ilo ja huumori ovat osa ohjaustoimintaa

- opiskelijaa kannustetaan osallistumaan harjoitteluyksikön jokapäiväiseen toimintaan ja moniammatil-

liseen yhteistyöhön ja tuetaan käyttämään oppimiaan tietoja ja taitoja

- opiskelijalle annetaan opiskelu- ja työrauha

LAATUVAATIMUS (4)
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Opiskelijan, ohjaajan ja opettajan välinen yhteistyösuhde on tasa-arvoinen ja vastuullinen vuorovaikutus-

suhde, jossa vallitsee toisten kunnioittaminen ja hyväksyntä.

Laatukriteerit

- yhteistyösuhde on vastavuoroinen, keskusteleva, avoin sekä turvallinen yhteistyösuhde, jossa opet-

taja ja työyhteisö tukevat opiskelijan oppimista

- opiskelijaa kohdellaan yksilönä, yhdenmukaisesti ja tasavertaisena ryhmän jäsenenä

- jaetaan harjoitteluun liittyviä ajatuksia ja kokemuksia

- vallitsee molemminpuolinen kunnioitus ja hyväksyntä

- opiskelijan, opettajan ja ohjaajien välisissä tapaamisissa painopiste on opiskelijan oppimisessa ja

ilmapiiri on kollegiaalinen

5.3 Teorian ja käytännön yhdistäminen

LAATUVAATIMUS- opiskelija
Opiskelijalle on tärkeätä saada yhdistää koulussa opiskelemansa teoriatieto käytännön hoitotoimintaan.

Harjoittelujaksolla opiskelijaa ohjataan hankkimaan oleellista näyttöön perustuvaa tietoa hoitotoimintansa

tueksi.

Laatukriteerit

- ennen harjoittelujakson alkua opiskelijalla tulee olla riittävät teoreettiset valmiudet kyseiseen jaksoon

liittyen. Opiskelijoiden teoreettiset opinnot huomioidaan harjoittelupaikkojen suunnittelussa ja koor-

dinoinnissa. Harjoittelujakson aikana opiskelija tutustuu alaan liittyvään näyttöön perustuvaan tietoon

voidakseen hyödyntää saamansa ohjausta.

- opiskelijaohjauksen tulee olla asiakaslähtöistä ja opiskelijaa ohjataan hakemaan perusteluita päätök-

silleen ja hoitotoiminnalleen.

- harjoittelujaksolla opiskelija hakee ajankohtaista näyttöön perustuvaa tietoa toimintayksikön hoitotoi-

mintaan liittyen, ja esittää hakemansa tiedon toimintayksikön henkilöstölle. Opiskelijalle osoitetaan

tiedonhankintaan sopiva aika ja tilat. Opiskelijan esittämään näyttöön perustuvaan tietoon suhtaudu-

taan sitä arvostaen ja tiedon merkitystä käytännön hoitotoiminnalle pohditaan yhdessä opiskelijan

kanssa.
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- opiskelija voi pyytää lähiohjaajaltaan tukea ja ohjausta harjoittelujaksoon liittyviin tehtäviin, mutta

ohjaajan ei tarvitse ottaa kantaa opiskelijan harjoittelujakson ulkopuolisiin tehtäviin.

LAATUVAATIMUS - lähiohjaaja
Harjoittelun lähiohjaaja tukee opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua sekä kannustaa ja motivoi

opiskelijaa pääsemään omiin opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiinsa harjoittelujaksolla. Lähiohjaa-

ja ohjaa opiskelijan harjoittelujakson kulkua ja arvioi opiskelijan osaamista koko harjoittelujakson ajan.

Ohjaaja toimii yhteistyössä opettajan ja opiskelijan kanssa ja lisäksi hän on vastuussa omien ohjaustaito-

jensa arvioimisesta ja kehittämisestä.

Laatukriteerit

- lähiohjaaja osoittaa kiinnostusta opiskelijaa kohtaan ja kohtelee häntä kunnioittavasti mahdollisena

tulevana kollegana. Ohjaaja on roolimalli, ja hän suhtautuu ohjaustehtäväänsä ja omaan työhönsä

myönteisesti.

- tukee opiskelijaa opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden laatimisessa harjoittelujaksolle ja suun-

nittelee opiskelijan kanssa jaksolle yksilöllisen oppimissuunnitelman. Suunnitelmassa huomioidaan

myös opiskelijan aiemmat tiedot ja taidot sekä opiskelijan teoreettisten opintojen etenemisvaihe.

- tukee opiskelijaa tämän oppimisprosessissa keskustelemalla ja ohjaamalla opiskelijaa. Ohjaaja kes-

kustelee opiskelijan kanssa päivän kulusta jokaisen työvuoron jälkeen ja antaa opiskelijalle mahdolli-

suuden kysyä harjoitteluun liittyvistä asioista. Samalla ohjaaja antaa opiskelijalle suullista palautetta

harjoittelujakson sujumisesta tavoitteisiin nähden.

- arvioi ja kehittää omia ohjaustaitojaan. Hän pyrkii tunnistamaan omia oppimis- ja opetuskäsityksiään,

omaa ammattirooliaan ja arvomaailmaansa ammattihenkilönä. Ohjaaja asettaa myös omia tavoittei-

taan ohjausprosessille ja on valmis vastaanottamaan opiskelijalta palautetta ohjausprosessiin liittyen.

Ohjaaja saa sekä opettajalta että opetusylihoitajalta tukea omien ohjaus-, opetus- ja arviointitaitojen-

sa kehittämisessä.

- huomioi ja perustelee opiskelijalle potilasturvallisuuden kaikessa hoitotoiminnassaan. Ohjaaja huo-

mioi työsuojeluun ja tietosuojaan liittyvät säädökset ja menettelytavat ohjatessaan opiskelijaa.

LAATUVAATIMUS – ohjaava opettaja
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Opettaja ohjaa oppilaitoksen edustajana opiskelijoiden harjoittelua ja toimii yhteistyössä toimintayksiköi-

den ohjaajien kanssa. Hän on pedagoginen tuki käytännön harjoittelujaksojen ohjaajille.

Laatukriteerit

- ohjaava opettaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson toimintayksikköön ja sen työn sisältöön

- huolehtii siitä, että opiskelijalla on harjoittelupaikan vaatimat tiedot ja taidot ennen jakson alkua ja

arvioi myös opiskelijan soveltuvuuden kyseiseen toimintayksikköön.

- toimii yhteistyössä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa ja auttaa opiskelijaa ja ohjaajaa harjoittelujak-

son tavoitteiden, oppimissisältöjen ja oppimismenetelmien suunnittelussa.

- osallistuu  loppuarviointeihin ja tarvittaessa myös väliarviointeihin yhdessä lähiohjaajan ja opiskelijan

kanssa.

- harjoittelujakson aikana opettaja pitää säännöllistä yhteyttä sekä opiskelijaan että ohjaavaan hoita-

jaan. Opettaja osallistuu myös ohjaukseen oman ammattitaitonsa mukaisesti ja toimii pedagogisena

tukena ohjaajalle.

5.4 Opiskelija ammattiin oppijana

LAATUVAATIMUS
Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan harjoittelujaksolla. Harjoittelun tarkoituksena on tukea

opiskelijan ammatillista kasvua ja kehitystä sekä antaa opiskelijalle mahdollisuuksia perehtyä erilaisten

terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaan.

Laatukriteerit:

- opiskelija tutustuu mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkaan (esim. toimintayksikön internet-

sivustoihin) ennen harjoittelujakson alkua

- opiskelija laatii ohjaajan ja opettajan tukemana opetussuunnitelmaan perustuvat tavoitteet harjoittelu-

jaksolle ja pyrkii aktiivisesti saavuttamaan ne toimintayksikön antamien oppimismahdollisuuksien

mukaan.

- opiskelija osoittaa kiinnostusta tulevaa ammattiaan kohtaan ja osoittaa halua kehittyä ammatillisesti

harjoittelujakson antamien mahdollisuuksien ja omien rajojensa mukaisesti.

- opiskelija arvostaa potilaita ja toimintayksikön henkilökuntaa ja osoittaa ammatillisuutta ja hyvää ar-

viointikykyä toiminnassaan.
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- opiskelija on oma-aloitteinen vuorovaikutuksessaan potilaiden kanssa, ja ymmärtää potilasturvalli-

suuden merkityksen toiminnassaan.

- opiskelija antaa rakentavaa palautetta ohjaajalle ja toimintayksikölle harjoittelujakson onnistumisesta

ja tekee ehdotuksia ohjaustoiminnan kehittämiseksi toimintayksikössä.
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6 HARJOITTELUN PÄÄTTYMINEN JA ARVIOINTI

LAATUVAATIMUS (1)
Palaute- ja arviointikeskustelu (opiskelija, opiskelijaohjaaja(t) ja opettaja) tukee opiskelijan ammatillista

kasvua, suuntaa kehittymistä tulevaan ammattiin sekä kehittää opiskelijaohjausta. Lähihoitajaopiskelijoi-

den osalta palautekeskustelu käydään työssä oppimisen ja ammattiosaamisen näytön arvioinnin yhtey-

dessä. Aikuisten näyttötutkinnossa keskustelu käydään tutkintotilaisuuden päätteeksi..

Laatukriteerit

Opettaja

- vastaa loppu-eli arviointikeskustelun toteutumisesta ennakkoon sovittuna ajankohtana

- vastaa palautekeskustelun kulusta ja arvioinnin yhteenvedon tekemisestä keskustelun pohjalta

- vastaa osaamisen kehittymisen kokonaisarvioinnista yhdessä opiskelijan lähiohjaajan kanssa

- huolehtii, että kaikilla osapuolilla on mahdollisuus antaa ja saada palautetta

- merkitsee suorituksen opintorekisteriin

Lähiohjaaja

- perehtyy arviointiohjeisiin ja tavoitteisiin perustuviin arviointikriteereihin (OPS) ja edistää osaltaan

niiden soveltamista käytännössä

- tukee opiskelijaa itsearvioinnissa

- kokoaa arviointitietoa yksikössä

- antaa arvioivaa, motivoivaa ja kannustavaa palautetta opiskelijalle

- ottaa vastaan palautetta ohjaustoiminnasta, käsittelee ja arvioi palautteen

- välittää yksikön toimintaa ja kehittämistä koskevan opiskelijan antaman palautteen eteenpäin osas-

tonhoitajalle

- on täyttänyt arviointilomakkeen ennen loppukeskusteluun osallistumista

Opiskelijavastaava

- osallistuu tarvittaessa loppukeskusteluun

- kokoaa opiskelijaohjauksesta saadun palautteen ja osallistuu ohjauksen kehittämiseen
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Osastonhoitaja

- osallistuu tarvittaessa opiskelijan / tutkinnon suorittajan arviointi-,palaute-tai tutkintotilaisuuteen

- vastaa opiskelijaohjauksen toteutumisesta ja kehittämisestä

Opiskelija

- jättää huolellisesti tehdyn kirjallisen itsearvioinnin lähiohjaajalleen hänen kanssaan sopimanaan

ajankohtana (esim. kaksi työvuoroa ennen loppukeskustelua)

- esittää loppuarvioinnissa kokoavan, tavoitteisiin ja ohjauksen laatuvaatimuksiin pohjautuvan arvioin-

nin suullisesti omasta opiskelustaan ja kehittämisalueista

- työssä oppimisen tehtävät tulee olla käytössä loppukeskustelussa (lähihoitajaopiskelijat)

- antaa palautteen lähiohjaajalleen ohjauksesta sekä suullisesti että kirjallisesti huomioiden ohjauksen

laatuvaatimukset

- kykenee ottamaan vastaan palautetta toimintatavoistaan, käsittelemään ja arvioimaan sitä

- kokee, että on kyennyt tuomaan avoimesti esille opiskelujaksoon liittyvät myönteiset ja mahdolliset

kielteiset kokemukset ja kokee, että jaksoon liittyvä asioiden käsittely on saatu päätökseen

- kokee jakson tukeneen ammatillista kasvua

- arvioi osaston toimintaa ja osastoa oppimisympäristönä

Yhteiset

- loppuarviointiin osallistuvat aina opiskelija, lähiohjaaja ja opettaja.

- harjoittelujakson onnistumista arvioidaan rakentavasti ja se perustuu yhteisesti sovittuihin osaamis-

alueisiin pohjautuviin tavoitteisiin. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kliiniset taidot, kyky itsenäi-

seen päätöksentekoon, eettisten toimintaperiaatteiden toteuttaminen, opiskelijan kyky toimia vas-

tuuntuntoisesti, vuorovaikutus- ja yhteistoimintataidot sekä opiskelijan osoittama asenne harjoittelu-

jakson aikana. Myös potilaiden antama palaute opiskelijan toiminnasta huomioidaan arvioinnissa.

- loppuarvioinnissa opiskelija, ohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä rakentavasti myös ohjausprosessin

onnistumista, toimintayksikön oppimismahdollisuuksia, ohjauksen laatua sekä yhteistyön onnistumis-

ta.

LAATUVAATIMUS (3)
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Opiskelijaohjauksen laatua seurataan ja sitä kehitetään saadun palautteen perusteella.

Laatukriteerit

- harjoitteluorganisaatiolla on käytössä opiskelijaohjauksen laatumittari (CLES)

- opiskelijat antavat CLES-palautteen jokaisen harjoittelujakson lopussa

- opiskelijavastaavat, lähiohjaajat ja opettajat motivoivat opiskelijoita vastaamaan CLES- kyselyyn

- CLES-palautteet analysoidaan ja niistä informoidaan kaksi kertaa vuodessa EPSHP:n sisäisissä tilai-

suuksissa opetusylihoitajan toimesta ja opiskelijavastaavien toimesta toimintayksiköiden henkilöstö-

kokouksissa

- CLES-palautteet saatetaan myös yhteistyöoppilaitosten tietoon

- opetusylihoitaja laatii CLES-tuloksista koosteen vähintään kerran vuodessa, joka lähetetään tiedoksi

toimintayksiköihin

LAATUVAATIMUS (4)
Opiskelijaohjausprosessi päättyy ohjauspalkkiota  ja suojavaatteiden käyttöä koskevan laskun lähettämi-

seen oppilaitokselle. Tämä tapahtuu mahdollisimman nopeasti harjoittelujakson päättymisen jälkeen.

Laskutuksen liitteeksi tarvittavat asiakirjat on kaikki huolellisesti täytetty lähiohjaajan, opiskelijavastaavan

tai osastonhoitajan toimesta.

Laatukriteerit

- lähiohjaaja hyväksyy allekirjoituksellaan opiskelijan jokaisen toteutuneen työvuoron

- lähiohjaaja tai opiskelijavastaava tai osastonhoitaja huolehtii, että myös opiskelija on allekirjoituksel-

laan hyväksynyt jokaisen toteutuneen työvuoron

- työvuorotaulukossa on kaikki kysytyt tiedot huolellisesti täytetty; mm. tieto siitä, että onko harjoittelu-

jaksolla ollut käytössä EPSHP.n suojavaate vai ei

- toteutuneet työvuorot on selkeästi merkitty ja myös mahdolliset poissaolot

- toteutuneet harjoittelupäivät on laskettu oikein yhteen

- työvuorotaulukon lisäksi täytetään ns. yhteenvetolomake ja Sedun osalta heidän omat lomakkeet

-    dokumentit lähetetään toimintayksiköstä opetusylihoitajalle, joka toimittaa ne edelleen

     taloustoimistoon



28 (30)

Hanneksenrinne 7 Puhelin vaihde 06 415 4111 Sähköposti:
60220 Seinäjoki etunimi.sukunimi@epshp.fi

7 OPISKELIJAOHJAAJANA TOIMIVIEN KOULUTUS

LAATUVAATIMUS
Sairaanhoitopiiri järjestää (tarvittaessa alueen oppilaitosten tuella) koulutusta opiskelijoita ohjaavalle

henkilöstölle. Ohjaajakoulutus mahdollistaa opiskelijaohjauksen kehittämisen ja toimii yhteisenä viiteke-

hyksenä opiskelijoita ohjaavalle hoitohenkilökunnalle.

Laatukriteerit

- ohjaajakoulutusta järjestetään säännöllisesti sairaanhoitopiirin toimesta ja myös oppilaitokset järjes-

tävät opiskelijaohjausta koskevia tilaisuuksia

- ohjaajakoulutuksen toteuttajina toimivat pätevät ja osaavat, pedagogisen koulutuksen saaneet henki-

löt

- koulutus on laajuudeltaan riittävä antamaan hyvät valmiudet ohjaajana toimimiseen

- ohjaajana toimiva oppii arvioimaan omia ohjaustaitojaan ja valmiuksiaan sekä saa mahdollisuuden

rakentavaan keskusteluun muiden opiskelijoita ohjaavien henkilöiden kanssa.

- opiskelijoita ohjaavat henkilöt saavat koulutuksessa hyvät teoreettiset tiedot ja taidot opiskelijaohja-

ukseen. Ohjaajakoulutus tukee ohjaajan oman työn kehittämistä ja myös ohjaajan omaa urakehitys-

tä.

- ohjaajakoulutuksessa olleet vievät tietoa koulutuksesta omaan toimintayksikköönsä myös muille

työntekijöille sekä arvioivat ja kehittävät oman toimintayksikkönsä opiskelijaohjausta.
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