
 

 

Perehdytysopas hoitoalan 
opiskelijoille 
 
Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre ja Luoto 
 

 

Hoitoalan opiskelijat voivat hakea harjoittelu- tai työssäoppimispaikkoja 

opiskelijakoordinaattorien kautta. Ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat 

harjoittelupaikan verkkopohjaisen Jobiilin kautta. Myös mahdolliset harjoittelujaksojen 

muutokset ja peruutukset tehdään Jobiilin kautta.  

Toisen asteen opiskelijat tai heidän koulutusyksikkönsä ottavat yhteyden 

opiskelijakoordinaattori Ann-Christin Finnilään tai Noora Luoma-Stenvalliin, jo-

ka jakaa opiskelijat eri yksiköihin. Lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimisjaksojen 

hakemukset, muutokset ja peruutukset tehdään sähköpostitse. 

Harjoittelupaikkoja ja ohjausta koskevissa kysymyksissä tai ongelmissa voi ottaa 

yhteyden opiskelijakoordinaattori Ann-Christin Finnilään sähköpostitse ann-

christin.finnila@ovph.fi  tai puhelimella 050 434 3836, tai Noora Luoma-Stenvalliin 

(vanhushuolto) noora.luoma-stenvall@ovph.fi 044 403 8525. 

Ensimmäinen päivä 

 

Malmin alueelle harjoitteluun tulevat opiskelijat kokoontuvat Beda aulassa 

(sisäänkäynti B) maanantaina klo 10.00 (tiistaina, jos maanantai on pyhäpäivä). Beda 

aula sijaitsee lähellä osastot 1-3. Sieltä opiskelijat ohjataan pukuhuoneiden kautta 

osastolle/yksikköön.  

Muut opiskelijat ottavat yhteyden harjoitteluyksikköönsä 1-2 viikkoa ennen 

ensimmäistä harjoittelupäivää saadakseen tietoa ensimmäisestä harjoittelupäivästä.   

 

 
Opiskelijalla on oikeus 
 

• saada hyvää ohjausta ja toimia työparina moniammatillisessa työryhmässä ja 

hyvässä työympäristössä 

• asialliseen ja ammatilliseen kohteluun 

• saada palautetta edistymisestä kaikilta työryhmän jäseniltä koko 

harjoittelujakson ajan 

• antaa palautetta ja kehittää opiskelijoiden ohjausta 
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Opiskelijalla on velvollisuus  

 

• ottaa vastuu omasta oppimisestaan ja sitoutua aktiiviseen oppimiseen 

työryhmän jäsenenä 

• sitoutua työskentelemään terveydenhuoltoa, vanhus- ja sosiaalihuoltoa 

koskevien juridisten ja eettisten periaatteiden mukaisesti sekä sitoutua 

noudattamaan työturvallisuuteen ja salassapitoon liittyviä määräyksiä 

• käyttäytyä ammatillisesti ja asiallisesti henkilökuntaa ja potilaista sekä omaisia 

kohtaan 

 

 

Työvuorolista 

 

Opiskelija laatii työvuorolistansa kirjallisesti ohjaajan työvuoroja seuraten. 

Harjoittelujakson päättyessä opiskelija ja ohjaaja allekirjoittavat työvuorolistan ja kopio 

siitä jätetään osastolle.  

 

 

Sairauspoissaolo 

 

Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa ohjaajalle/osastolle. Sairauspoissaolo kirjataan 

opiskelijan työvuorolistaan. 

 

 

Kieli 

 

Yhteistoiminta-alueemme on kaksikielinen. Kielellisillä oikeuksilla on 

lainsäädännöllinen perusta. Potilaalla on oikeus saada palvelut valitsemallaan kielellä, 

joko ruotsiksi tai suomeksi. Raporteilla ja keskusteluissa henkilökunnan kanssa 

jokaisella on oikeus käyttää omaa äidinkieltään. 

 

Ruokailu 

Opiskelijoilla on mahdollisuus syödä Malmin sairaalan henkilökunnan ruokasalissa. 

Ruokasalissa tarjotaan lounas ja kevytlounas joka arkipäivä klo 10.30-13.00. Lounas 

maksetaan pankkikortilla tai mobiilisovelluksella.  

Kaikkien yksikköjen kahvihuoneissa on jääkaappi ja mikroaaltouuni, joten opiskelija voi 

myös tuoda eväät kotoa ja syödä kahvihuoneessa. 

 

 



 

 

 

Matkapuhelin ja sosiaalinen media 

Yksityisasioita ja -puheluja ei pääsääntöisesti hoideta työaikana. Kiireellisissä asioissa 

matkapuhelinta saa käyttää ruokatauolla. Muista salassapitovelvollisuus myös 

sosiaalista mediaa käyttäessäsi. Ole varovainen sen suhteen, mitä kirjoitat 

harjoittelupaikastasi. Et saa ottaa kuvia työskentelytilanteista ja jakaa niitä sosiaali-

sessa mediassa. 
 


