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PEREHDYTYS TET- JA LUKIO- OPISKELIJOILLE 

 

Tervetuloa TET-jaksolle ja tutustumaan hoitotyöhön! 
 

Ensimmäinen päivä 

TET-oppilaat sopivat TET-paikan kanssa tuloajasta ja paikasta, minne tulla ensimmäisenä 

päivänä. On yksikköjä, jonne samana päivänä tulee useampia TET-oppilaita saadakseen 

informaatiota. Ota selvää, miten sinun TET-yksikössäsi on suunniteltu. 

 

Ohjaus 

TET-oppilaana saat yhden tai useamman ohjaajan, jota seuraat. Saat seurata mitä yksikössä 

tapahtuu ja saat osallistua yksikön työhön. Hoitokoulutusta vaativia työtehtäviä et saa tehdä, 

mutta voit seurata ja tutustua työtehtäviin. 

 

Työaika 

Työaika on 6 tuntia/päivä. Työaikana ei saa poistua työpaikalta. Sovitte ohjaajan kanssa 

työajoista, esim. linja-auto aikataulut voivat vaikuttaa milloin työpäivä alkaa ja loppuu. 

 

Sairauspoissaolo 

Sairauspoissaolo ilmoitetaan aina ohjaajalle tai osastolle. Yksiköiden puhelinnumerot löytyvät 

hyvinvointialueen kotisivuilta. 

 

 

 

 

 

Kieli 

Pohjanmaan hyvinvointialue on kaksikielinen. Laki, joka koskee potilaan asemaa ja oikeuksia, 

siinä säädetään potilaan kielellisistä oikeuksista. Potilasta tulee palvella hänen valitsemalla 

kielellä, joko suomenkielellä tai ruotsinkielellä. Raportoinneissa ja keskustelutilaisuuksissa 

henkilökunnan kanssa jokainen käyttää omaa äidinkieltään.  

 

Suurin motivaatio hoitotyössä 

on voida auttaa.  

 

Kyse on ihmisten 

auttamisesta, kohdata vaikeita 

tilanteita, hoitaa ja tukea 

potilaita sekä halu nähdä 

heidät voivan hyvin. 

 

Hoitotyössä tuntee olonsa 

tarpeelliseksi ja saa paljon 

tietoa.  
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Matkapuhelin ja sosiaalinen media 

Työajalla ei hoideta yksityisiä asioita ja puheluita. Kiireellisissä asioissa puhelinta saa käyttää 

ruokatunnilla. Muista myös vaitiolovelvollisuus, kun käytät sosiaalista mediaa. 

Ole varovainen mitä sanot ja kirjoitat TET-paikastasi. Et saa ottaa kuvia työtilanteista ja 

julkaista niitä sosiaaliseen mediaan. 

 

Ruokailu 

Kaikilla osastoilla/yksiköillä on jääkappi ja mikroaaltouuni kahvihuoneissa, eli jos haluat voit 

ottaa ruokaa kotoa ja syödä kahvihuoneessa. Koulu järjestää ruokailun oppilaille omalla 

koululla TET jakson aikana, tai harjoittelupaikkaa lähimmällä koululla. Mikäli oppilas menee 

toiselle paikkakunnalle harjoittelemaan (oma valinta) kustantaa hän ruokailun itse (esim. eväät 

mukaan). 

 

Pietarsaaressa (Malmska) TET-oppilaat voivat lounastaa ilmaiseksi henkilökuntaruokasalissa 

(sama ateriapalveluntuottaja on kouluilla ja työpaikoilla). 

 

Tupakka ja päihteet  

Vältämme tupakan ja nuuskan käyttöä, eivät kuulu hoitotyöhön. Epäily päihteiden käytöstä, 

ilmoitus tehdään koulutusyksikköön, joka saa asian selvitettäväkseen.  

 

Pukeutuminen 

Hoitotyössä olevat oppilaat tulee hygieenisistä syistä käyttää hyvinvointialueen työvaatteita. 

Oppilaat käyttävät omia sukkia ja kenkiä, nämä tulee olla helposti puhdistettavia. TET-paikoilla 

joissa työvaatteita ei käytetä, tulee pukeutuminen olla asiallinen. Oppilailla tulee olla nimikyltti 

jossa näkyy, että he ovat TET-oppilaita. Älä käytä voimakkaita deodorantteja ja hajuvesiä, jos 

olet potilastyössä. Potilaat voivat reagoida ja saada hengitysvaikeuksia.  

 

Hygienia 

Sormuksia, kelloja, rannekkeita, kynsilakka ja irtokynsiä ei saa käyttää työajalla. Pitkät hiukset 

tulee olla kiinni. Lävistyksiä kasvoissa ei saa käyttää hygieenistä syistä. 

 

Pese kädet aina ennen hoitotoimenpidettä sekä sen jälkeen, ja jos olet auttanut potilasta 

hygienian kanssa. Kädet tulee myös pestä aina ennen ruokailua.Kädet pestään saippualla ja 

vedellä ja viimeseksi käytä käsidesiä. Oikea käsidesin käyttö alkoholipitoisella liuoksella ennen 

ja jälkeen jokaisen kontaktin jälkeen on tehokas tapa vähentää mikrobien määrää käsissä ja 

estää tartuntaa. Kädet on desinfioitava monta kertaa päivässä. Covid-19 rokotussuoja 

vaaditaan 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelijan nimi: 

Vaitiolovelvollisuus tarkoittaa, että TET-oppilas 

• ei kerro kenellekään ketä asiakkaita/potilaita on nähnyt hoitoyksikössä 

• ei kerro muille asiakas-/potilastietoja 

• ei julkaise tietoa tai valokuvia TET-paikalta sosiaalisessa mediassa 
 

Mikäli jokin asia tai tapahtuma mietityttää, keskustele mielellään ohjaajasi kanssa. 

Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus koskee koko TET-jakson aikana ja myös sen 
jälkeen! 
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TET-oppilaan työtehtävät  _________________ 

 
Päivämäärä/viikko ____________________ 

 

Ohjaaja  Maanantai  ______________________ 

  Tiistai  ______________________ 

  Keskiviikko  ______________________ 

  Torstai  ______________________ 

  Perjantai  ______________________ 

 

Mitä aktiivisempi olet, sitä enemmän voit oppia. Älä pelkää kysyä! 

 

TET-oppilaana sinulla on mahdollisuus seurata hoitoammattia. Harjoittelujakson aikana tapaat 

sairaita potilaita sekä potilaita, joilla on vaikeaa, tämä voi herättää kysymyksiä ja ajatuksia. 

Keskustele ohjaajasi kanssa tai jonkun muun henkilökunnan kanssa, jos sinulla on kysymyksiä 

ja ajatuksia asioista, joita olet nähnyt tai kokenut. 

 

Laita rasti kohtiin, työtehtäviä, joita olet kokeillut:                   X 

Auttanut potilaan ruokatilanteessa  

Mitannut verenpaineen asiakkaasta/potilaasta ohjaajan kanssa  

Mitannut lämmön asiakkaasta/potilaasta ohjaajan kanssa  

Keskustellut asiakkaan/potilaan kanssa, kysynyt mikä on hänen vointinsa  

Seurannut haavanhoitoa   

Täyttänyt tarvikkeita potilashuoneisiin tai liinavaatevarastoon  

Seurannut ohjaajan merkintöjä asiakas-/potilas tietojärjestelmään  

Auttanut potilaita aamutoimissa  

Sijannut vuoteen  

Perehtynyt ja etsinyt tietoa jostakin sairaudesta  

Seurannut tutkimusta esim. verikoe, ekg, röntgenkuva (sairaala)  

Perehtynyt lääkinnällisiin laitteisiin esim. verensokerimittari, saturaatiomittari 

(defibrillaattori, potilasmonitoriin) jne 

 

  

Muuta:  

  

  

 

Viimeinen päivä 

Mikä on ollut parasta TET-viikolla: 

 

 

 
Opiskelijakoordinaattori Ann-Christin Finnilä 27.9.2022 
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