
    

       

  

     Vaasan keskussairaala 

 

 

 

HARJOITTELUN ALOITUSAIKA, PERUS- JA SYVENTÄVÄLLÄ JAKSOLLA  

Hoitoalan opiskelijat perusjaksolla (ns. uudet opiskelijat) kokoontuvat pääaulassa ja käyvät tutkimus- ja 

kehittämisylihoitajan kanssa yleisperehdytyksessä (D1) ja sen jälkeen vaatejakelussa kuittaamassa pukukaapin avain 

ja työasut. Ne opiskelijat, jotka aloittavat työharjoittelunsa perehdytyksen jälkeen vaihtavat työasun ylleen. Lopuksi 

tehdään lyhyt kierto sairaalassa 

HUOM! Miten perehdytys ja kierto sairaalassa järjestetään, riippuu koronatilanteesta. 
 
Yleisperehdytys, esittelykierros ja pukukaappien/vaatteiden vaihto kestää noin 1,5 h.   
 
Alla olevasta taulukosta käy ilmi ajankohta jolloin perusjakson opiskelijat tai syventävän jakson opiskelijat, jotka ovat 
jo osallistuneet yleisperehdytykseen (muut tai ns. vanhat opiskelijat) menevät yksikköön/ osastolle. 
 
Opiskelijat jotka ovat harjoittelussa psykiatriassa, soittavat osastolle/yksikköön viikko ennen harjoittelujakson 
aloittamista. 

 
 
Dialyysiosasto (E0) Kaikki opiskelijat soittavat (06-213 2662) osastolle 

1 vko ennen harjoittelujakson alkua. 

Erityisgeriatrian osasto (Tammikaivont. 4) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 9:00 jälkeen. 

Fysiatrian yksikkö (T0) Kaikki opiskelijat tulevat klo 8:30 

Ihotautipoliklinikka (S3) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00. 

Keuhkopoliklinikka (U3) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00 jälkeen. 

Kirurginen osasto (A3) Kaikki opiskelijat alkavat klo 13:00. 

Kirurginen osasto (T2) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 13:30. 

Kirurginen osasto (T3) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:30. 
Kaikki opiskelijat soittavat osastolle perjantai 
ennen harjoittelujakson alkua. 

Kirurginen poliklinikka (T1) Kaikki opiskelijat tulevat klo 8:00, uudet opiskelijat 
menevät sen jälkeen VKS:n yleisperehdytykseen 
klo 8:30 samana päivänä tai seuraava 
maanantaina. 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (A7) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Soittavat yksikköön sopiakseen 
ajankohdasta. 

Lastenneurologian yksikkö (E2) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00 jälkeen. 

Lastenosasto (A8/A9) Kaikki opiskelijat soittavat puh (06) 213 4928 
osastolle 1vko ennen harjoittelujakson alkua 
sopiakseen ajankohdasta. 

Lastenpoliklinikka (U2) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00. 

Leikkausosasto (F2) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 9:00 (odottavat 
aulassa/sulussa) 

Naistentautien- ja synnytysosasto (A4) Kaikki opiskelijat soittavat osastolle sopiakseen 
ajankohdasta. 
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Neurologian poliklinikka (U3) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00 jälkeen. 

Preoperatiivinen poliklinikka /Leiko (Y2) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 7:45. 

Päiväkirurgia (Y2) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00. 

Päivystysosasto (Y1A) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 9:30. 

Resurssiyksiköt (HPY) 1, 2 ja 3 Kaikki opiskelijat soittavat osastonhoitajalle 
sopiakseen ajankohdasta. 

Silmäyksikkö ja silmäpäiväkirurgia (A6) Kaikki opiskelijat tulevat klo 7:00. 

Sisätautien ja neurologian osasto (E5) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 9:30. 

Sisätautien poliklinikka (D1) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 9:00 tai sopimuksen mukaan. 

Suu ja leukasairauksien poliklinikka (A7) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 7:45. 

Sydänasema (F1) Kaikki opiskelijat soittavat osastolle sopiakseen 
ajankohdasta. 

Sydänosasto (Y1B) Kaikki opiskelijat tulevat klo 9:30 

Synnytyssali (B4) Kaikki opiskelijat soittavat osastolle sopiakseen 
ajankohdasta. 

Syöpätautien poliklinikka ja päiväosasto (Onk. pkl), Q1 Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen, 
mutta ilmoita poliklinikkaa. 

Syöpä- ja veritautien osasto (Onk.os.) (S2) Kaikki opiskelijat alkavat klo 13:00. 

Sädehoito (Q0) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00. 

Teho- ja valvontaosasto (TEVA) Kaikki opiskelijat soittavat osastolle sopiakseen 
ajankohdasta. 

Toimenpideyksikkö (Päiväyksikkö), E4 Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 7:00. 

Vaativa kuntoutusosasto (Tammikaivontie 4, 4 kerr.) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 9:00. 

Välinehuolto (F0) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Klo 8:00. 

Yhteispäivystys (Y0) Uudet opiskelijat: VKS:n perehdytyksen jälkeen. 
Muut opiskelijat: Hakevat työasu ja kaapinavain klo 
8:00 ja tulevat sen jälkeen päivystykseen. 
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