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Tiedoksi OYS - Oulaskangas harjoitteluun tuleville
ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille

Harjoitteluun valmistautuminen

Sinun on tärkeää tutustua yleisperehdytykseen ennen harjoittelun alkamista, se sisältää tietoa
käytännön harjoitteluun liittyvistä asioista. Yleisperehdytys on Mediecon eLearn-
verkkoympäristössä. Hae tunnukset viimeistään harjoittelua edeltävällä viikolla torstaihin
mennessä. Tunnusten saaminen kestää n. vuorokauden.

AMK opiskelija: tarkemmat tiedot Mediecon eLearn- verkkoympäristöstä saat Jobiilin yksikön
Tervetuloa -kirjeestä ennen harjoittelun alkamista. Samassa kirjeessä saat myös tiedon
harjoittelun aloitusajankohdasta ja paikasta.

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija: saat tiedon Mediecon eLearn- verkkoympäristöstä,
harjoittelun aloitusajankohdasta ja paikasta osaamiskoordinaattorilta (ent. opetuskoordinaattori).

Harjoittelu alkaa maanantaisin. Maanantain ollessa pyhäpäivä, harjoittelu alkaa seuraavana
arkipäivänä.

Harjoittelun cv/portfolio

AMK opiskelijoiden cv:t välittyvät yksikköön Jobiilin kautta.

Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden tulee lähettää cv/portfolio viimeistään kaksi (2) viikkoa
ennen harjoittelun alkua osaamiskoordinaattorille sähköpostilla, joka välittää tiedon yksiköiden
opiskelijavastaaville. Portfoliossa tulee olla opintojaksokohtaiset tavoitteet ja opiskelijan omat
tavoitteet, opiskelijan yhteystiedot ja aikaisemmat harjoittelupaikat, harjoittelujakson ajankohta
päivinä ja viikkoina sekä ohjaavan opettajan yhteystiedot.

Harjoitteluun liittyvissä asioissa tulee olla ensisijaisesti yhteydessä osaamiskoordinaattoreihin.

Kirjautumistunnukset

Ensimmäistä kertaa harjoitteluun tulevien opiskelijoiden tietoturva- ja tietosuojaosaaminen
varmistetaan Duodecimin Oppiportissa suoritettavilla koulutuksilla:

1. Tietosuoja terveydenhuollossa ja
2. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Opiskelijan tulee suorittaa molemmat koulutukset itsenäisesti ja tulostaa koulutuksista
henkilökohtaiset suoritustodistukset. Opiskelijan tulee kirjautua Oppiporttiin, jotta nimitieto
tulostuu suoritustodistuksiin. Jotta opiskelijalle voidaan myöntää käyttöoikeudet PPSHP:n
tietoverkkoon ja potilastietojärjestelmään harjoittelun alkaessa, opiskelijan tulee esittää
todistukset suoritetuista koulutuksista osaamiskoordinaattorille. Oppiporttikoulutus suoritus on
tutkintokohtainen.

Opiskelija saa kirjautumistunnukset alueen osaamiskoordinaattorilta allekirjoitettuaan
käyttäjäsitoumuksen harjoitteluyksikön esihenkilön kanssa.
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Henkilökortti / Avaimet / Pukukaapit / Kulkutunnisteet / Suojatyövaatteet

Saat Rekisteröintipisteestä (N1 2. krs 228D) harjoitteluun tullessa sote-opiskelijan henkilökortin,
pukukaapin avaimen ja kulkutunnisteen, täytä hakemuslomake rekisteröintipisteessä.

Voit asioida Rekisteröintipisteessä jo harjoittelua edeltävällä viikolla (ei maanantaisin) ja se on
suositeltavaakin ruuhkien välttämiseksi. Aloituspäivänä voit asioida aikaisintaan klo 11.15.

Oulaskankaan sairaalassa henkilökorttikuvaus ja pukukaappien avaimet palvelupisteestä.
Psykiatrisella tulosalueella pukukaappien avaimet jaetaan harjoitteluyksiköissä.

Tarvitset voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen (viranomaisen myöntämä kuvallinen
henkilökortti, passi tai ajokortti).

Palauttamatta jääneistä avaimista peritään maksu.

Erikoiskoon suojatyövaatteet tulee tilata erikseen etukäteen, ota yhteys harjoitteluyksikköösi.

Huomioittehan, että Oys on tuoksuton sairaala!

Infektioiden torjunta

                      Infektioiden torjuntayksikkö järjestää OYS:ssa ja Oulaskankaan sairaalassa harjoitteluaan
suorittaville opiskelijoille perehdytystä infektioiden torjunnasta ja turvallisista
hoitokäytännöistä. Perehdytyskoulutukset ovat saman sisältöiset ja opiskelijoille maksuttomia.
Koulutukseen ilmoittaudutaan OYSin internetissä (ennakkoilmoittautuminen ja -materiaali):
https://oys.fi/tutkimus-ja-opetus/opetus/sosiaali-ja-terveysalan-opiskelija/

· ke 1.2.2023         klo 12-13.30 luentosali 3        Infektioiden torjunta potilashoidossa
· ke 3.5.2023         klo 12-13.30 luentosali 3        Infektioiden torjunta potilashoidossa

Koulutuksiin voi osallistua myös etänä. TEAMS-linkki lähetetään sähköpostiin ennen
koulutusajankohtaa.

Lääkehoidon perusperehdytys

OYS Apteekki järjestää OYS:ssa ja Oulaskankaan sairaalassa harjoitteluaan suorittaville opiskelijoille
perehdytystä lääkehoidosta keskiviikkoisin 18.1., 15.3. ja 19.4.2023 klo 12.00 - 13.30. Koulutukset
järjestetään luentosalissa 4 ja etänä TEAMS:n kautta.

Perehdytyskoulutukset ovat saman sisältöiset. Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua
koulutukseen harjoittelujaksonsa aikana tai ennen harjoittelujaksonsa alkamista. Koulutukseen
ilmoittaudutaan OYSin internetissä: https://oys.fi/tutkimus-ja-opetus/opetus/sosiaali-ja-
terveysalan-opiskelija/

(Ilmoittautuminen Lääkehoidon perusperehdytys opiskelijoille).
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Rokotukset

Vaadittavat rokotukset tulee olla voimassa ennen harjoittelun alkua. Tarkennetut rokotusohjeet
löytyvät erillisestä ohjeesta. Opiskelijan tulee varautua esittämään rokotusten osalta todistus
harjoitteluun soveltuvuudesta yksikön esihenkilölle.

Influenssarokote influenssakauden aikana: Oysiin harjoitteluun tulevilta opiskelijoilta edellytetään
vuosittaista kausi-influenssarokotteen ottamista. Jos harjoitteluun tuleva opiskelija ei ole ottanut
tai ei ole pystynyt ottamaan rokotetta (esim. allergian vuoksi), tai on kieltäytynyt antamasta tietoa
ottamastaan kausi-influenssarokotuksestaan, hän ei voi työskennellä aikuisten syöpä- ja veritautien
osastolla, lasten syöpätautien osastolla eikä lasten teho ja -valvontaosastolla influenssakauden
aikana.

Muilla osastoilla tulee käyttää lähihoidossa (etäisyys alle 2 metriä) kirurgista suu-nenäsuojusta ellei
ole ottanut rokotetta. Infektioiden torjuntayksikkö ilmoittaa joka vuosi intranetissä, milloin
influenssakausi alkaa ja milloin päättyy.

Koronarokotuksissa noudata voimassa olevia koronaan liittyviä ohjeita. Mikäli opiskelijalla on
vaadittava rokotesarja kesken, hänen tulee huolehtia rokotesarja loppuun saakka, huomioiden
yleisten ohjeistusten mukaiset antovälit.

Lääkehoitopassi

Opiskelija vastaa lääkehoitopassin merkintöjen kirjaamisesta, oikeellisuudesta, päivityksestä ja
merkinnöistä eri osapuolilta. Lääkehoitopassin merkitys korostuu opiskelijan työllistyessä
organisaatioomme. Harjoittelua edeltävät lääkehoidon suoritukset ja lääkelaskut tulee olla
hyväksytysti suoritetut ennen tulevaa harjoittelujaksoa.

Itsearviointi- ja palautelomake

Opiskelija kirjaa jakson tavoitteet, omat päiväkohtaiset tai tarkennetut tavoitteet sekä oman arvion
tavoitteiden saavuttamisesta itsearviointilomakkeelle. Opiskelija ja ohjaaja arvioivat tavoitteiden
saavuttamista päivittäin.

Työvuorosuunnittelu

Kaikki Oysissa harjoittelussa olevat opiskelijat suunnittelevat työvuorot yksikön ohjeistuksen
mukaisesti Titania – ohjelmalla. Vuorotyöyksiköissä opiskelijat tekevät vuorotyötä ja
viikonloppuvuoroja. Työvuorosuunnittelu on osa opiskelijan työelämätaitojen harjoittelua.

Osassa yksiköitä opiskelijoiden työvuorot suunnitellaan etukäteen opiskelijoiden Titania -ohjelmalla
ja ne lähetetään kouluille/opiskelijalle.

Sähköinen opiskelijapalautekysely SoTe opiskelijoille

Jokaisen harjoittelujakson jälkeen toivomme sinulta palautetta toimintamme kehittämiseksi.
Linkki palautetta varten löytyy Internet -sivuilta oys.fi/ tutkimus ja opetus. Anonyymisti annetuista
opiskelijapalautteista tehdään yhteenveto opiskelijaohjauksen ja harjoittelun kehittämistarpeista.
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Osaamiskoordinaattorin osallistuminen ohjausprosessiin

Tarvittaessa osaamiskoordinaattori osallistuu ohjausprosessiin, ohjauskeskusteluihin ja
yhteydenpitoon oppilaitoksen kanssa harjoitteluun liittyvissä asioissa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöaiheiden osalta ole yhteydessä osaamiskoordinaattoriin.

Mukavia ja antoisia oppimishetkiä!
Terveisin
Opetustiimi


