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OPISKELIJAN ESITTELY
Nimi: ____________________________________
Opiskelijatunnus: ______________
Ryhmä: _____________

Aikaisemmat opinnot ja työkokemus:

Hoitoalan opinnot ja työkokemus:
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AMMATTIOPINTOJEN
OHJATUT HARJOITTELUT

Ohjattu harjoittelu
Terveyskeskuksen
vuodeosasto
Avoterveydenhuolto
Lasten tai naisten
osasto
Terveyspysäkki tai
terveyskeskusvastaanotto
Kirurgian osasto
sisältää
leikkausosaston
harjoittelun
Sisätautien
osasto
Terveyskeskuksen
vuodeosasto tai
kotisairaanhoito
Psykiatrian
osasto tai avohoidon
yksikkö

Lukukausi
2

1

3

4

5

sh-opisk.
9+3op
th-opisk.
12op

th-opisk.
9op
sh-opisk.
9op

6

6op
6op
6op
6op

6op
6op

SUUNTAAVIEN AMMATTIOPINTOJEN OHJATUT
HARJOITTELUT
7. lukukausi
Ohjattu
harjoittelu
Sisätautien ja/tai
kirurginen
hoitotyö
Perioperatiivinen
hoitotyö tai ensihoito
Psykiatrinen
hoitotyö

1. Harjoittelupaikka

2. Harjoittelupaikka

9 op

9 op

9 op

9 op

9 op

9 op
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Opiskelijan muistilista ohjattuun harjoitteluun
Ohjattuun harjoitteluun tarvitset mukaasi
nimineulan
työkengät
palautevihkon
työkirjan ja lääkehoitopassin
työvuorotaulukon
Harjoittelupaikasta riippuen selvitä
saatko pukukaapin avaimet koululta vai
työharjoittelupaikastasi
millainen työasu harjoittelupaikassasi vaaditaan
Muista myös!
Tutustua harjoittelupaikkaasi ennakolta, esimerkiksi
työyksikön internetsivuilla
Aktiivinen, reipas ja iloinen asenne
Kaikissa tilanteissa opiskelijaa sitoo vaitiolovelvollisuus
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II Lukukausi: Hoitotyön perusteet
Perushoidon harjoittelu 6 op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat:_________________________________________________

7

Perushoidon harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•
•
•
•
•
•
•

toteuttaa toiminnassaan hoitotyössä yhteisesti sovittuja arvoja ja periaatteita
harjaantuu asiakkaan/potilaan kohtaamiseen
kykenee asiakaslähtöiseen vuorovaikutukseen potilaan kanssa
hallitsee aseptisen työskentelyn
hallitsee perushoidossa tarvittavat kädentaidot
osallistuu ohjatusti lääkehoidon toteutukseen
osallistuu hoitotyön prosessimallin mukaiseen kirjaamiseen

Harjoitteluun liittyvä tehtävä: Hoitosuhdepotilaan elämäkaari, potilaan hoidon kolme
keskeisintä tarvealuetta l. komponenttia rakenteisen kirjaamisen mallin mukaisesti
(SHTaL). Etsi ja kirjaaja (SHTol) toimintaluokituksesta vastaavat komponentit ja niihin
kuuluvat pääluokat ja alaluokat.

Opiskelijan tavoitteet

Opiskelijan jakson tehtävä:

8

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

9

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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III Lukukausi: Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
Avoterveydenhuollon harjoittelu 6 op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: _________________________________________________
Avoterveydenhuollon harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•
•
•
•
•

tuntee lasta odottavan perheen, synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen
hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
tuntee lapsen/nuoren kasvuun ja kehitykseen vaikuttavat tekijät, kehityksen
seurantamenetelmät, sairaanhoidon tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä
lääkehoidon
tunnistaa eri-ikäisten lasten hoitotyön ongelmia ja kykenee vastaamaan niihin
hoitotyön menetelmin perhekeskeisesti ja moniammatillisesti
osaa käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita asiakkaan kanssa
harjaantuu laatimaan hoito- ja palvelusuunnitelman

Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
Lapsen/nuoren ikäkausiterveystarkastus sovellettuna asiakasesimerkkiin.

11

Opiskelijan tavoitteet

Opiskelijan jakson tehtävä:

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

12

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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III Lukukausi: Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
Lapsen tai naisen ja perheen hoitotyön harjoittelu
Lastenhoitotyön harjoittelu 6 op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: ________________________________________________
Lastenhoitotyön harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•
•
•
•
•
•
•

tietää lasten hoitotyön erityispiirteet ja toimii niiden mukaisesti
toimii moniammatillisen yhteistyöryhmän jäsenenä
tietää ja soveltaa terveyden edistämisen periaatteita lapsen ja perheen
hoitotyössä
tunnistaa eri-ikäisten lasten hoitotyön ongelmia ja vastaa niihin hoitotyön
menetelmin
ymmärtää perhekeskeisen hoitotyön merkityksen ja kykenee luomaan
vuorovaikutuksellisen hoitosuhteen lapseen ja perheeseen
saa valmiuksia tukea sairasta lasta ja perhettä kriisitilanteissa ja surutyössä
osallistuu lasten hoitotyön tutkimus- ja hoitomenetelmien sekä lääkehoidon
toteutukseen.

Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
Lasten hoitotyön hoitoprosessitehtävä

14

Opiskelijan tavoitteet

Opiskelijan jakson tehtävä:

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

15

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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III Lukukausi: Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
Naisen ja perheen hoitotyön harjoittelu 6 op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: _________________________________________________
Naisen ja perheen hoitotyön harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•
•
•
•
•
•

tuntee lasta odottavan perheen, synnyttäneen äidin ja vastasyntyneen
hyvinvointiin ja lisääntymisterveyteen vaikuttavat tekijät
osallistuu odottavan, synnyttävän ja lapsivuoteisen perheen hoitotyöhön
seuraa synnyttävän äidin ja vastasyntyneen hoitoa synnytyssalissa
osallistuu vastasyntyneen perushoitoon ja tarkkailuun
ymmärtää naisen hoitotyön erityispiirteet ja saa valmiuksia toteuttaa terveyttä
edistävää hoitotyötä elämänkaaren eri vaiheissa
osallistuu ja perehtyy lääkehoitoon liittyen naisen hoitotyöhön

Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
Naisen ja perheen hoitotyön reflektoiva oppimispäiväkirja.
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Opiskelijan tavoitteet

Opiskelijan jakson tehtävä:

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

18

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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IV Lukukausi: Työikäisten hoitotyö
Terveyspysäkki tai
terveyskeskusvastaanotto harjoittelu 6 op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: ________________________________________________

Harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•
•
•
•
•
•
•
•

kehittää ohjausvalmiuksiaan asiakkaan/potilaan terveyden ylläpitämisessä,
edistämisessä ja sairauksien hoidossa
tuntee hyvän ohjauksen kriteerit asiakkaan/potilaan terveysneuvonnassa
suunnittelee, toteuttaa ja arvioi terveysneuvontatapahtuman
osallistuu aikuisten terveystarkastusten toteuttamiseen ja terveyden
edistämiseen
perehtyy uusimpiin terveyden edistämisen työmenetelmiin
perehtyy polikliinisen hoitotyön erityispiirteisiin
ymmärtää työikäisen terveyttä edistäviä ja työhyvinvointiin liittyviä tekijöitä
harjoittelee hoitotyön kädentaitoja ja lääkehoitoa harjoitteluyksikön ohjaajan
ohjauksessa

Opiskelijan jakson tehtävä:
Terveysneuvontatapahtuman tai ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi

20

Opiskelijan tavoitteet

21

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

22

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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IV Lukukausi: Työikäisten hoitotyö
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu
sisältää perioperatiivisen hoitotyön harjoittelun 9+3op 40h/vko

(Terveydenhoitajaopiskelijoilla V-lukukaudella 7,5 op ja perioperatiivinen harjoittelu
1,5 op)

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: _________________________________________________
Kirurgisen hoitotyön harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•

tietää kirurgisen potilaan hoitopolun ja perehtyy perioperatiivisen potilaan
hoitoprosessiin
• saa valmiuksia valmistaa ja ohjata potilaita erilaisiin tutkimuksiin, leikkauksiin
ja muihin toimenpiteisiin
• harjaantuu tarkkailemaan potilaan vitaalielintoimintoja
• saa valmiuksia suulliseen ja kirjalliseen raportointiin harjaantuu hoitamaan
erilaisia kirurgisia potilaita kokonaisvaltaisesti
• harjaantuu kirurgisen potilaan lääkehoitoon
• tutustuu leikkaus- ja anestesiahoitotyön luonteeseen ja toimintaan
• sisäistää aseptiikan erityiskysymykset leikkauspotilaan hoidossa
• motivoituu etsimään ja käyttämään hoitotieteellistä ja monitieteistä tietoa
kirurgisen potilaan hoidossa
Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
Kirurgisen harjoittelun reflektoiva oppimispäiväkirja ja havainnointikertomus
perioperatiivisesta potilaasta

24

Opiskelijan tavoitteet

25

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

26

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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V Lukukausi: Työikäisten hoitotyö
Sisätautien hoitotyön harjoittelu 9 op 40h/vko
(Terveydenhoitajaopiskelijoilla IV-lukukaudella 12op)

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: _________________________________________________
Sisätautien hoitotyön harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
• tietää sisätautipotilaan hoitopolun
• harjaantuu hoitamaan erilaisia sisätautipotilaita kokonaisvaltaisesti
• harjaantuu ohjaamaan ja tukemaan potilaita ja heidän omaisiaan
• harjoittelee suullista ja kirjallista raportointia oman potilaan osalta
• syventää tietojaan infektion torjunnasta sekä harjaantuu toimimaan aseptiikan
periaatteiden mukaisesti
• perehtyy sisätautipotilaan lääkehoitoon
• perehtyy sisätautipotilaan tutkimuksiin
Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
Sisätautipotilaan hoitoprosessi
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Opiskelijan tavoitteet

Opiskelijan jakson tehtävä:

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

29

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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VI Lukukausi: Ikääntyneiden hoitotyö
Terveyskeskuksen vuodeosasto tai kotisairaanhoidon harjoittelu 6 op
40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat:
Ikääntyvien hoitotyön harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•
•
•
•
•
•
•

kunnioittaa ikääntyvää ihmistä ja huomioi hänet ainutkertaisena yksilönä
hoitaa ikääntyvää ihmistä kokonaisvaltaisesti ja tuntee hänen elämänkulkunsa
ja huomioi hänen näkemyksensä hyvästä hoidosta
hallitsee hoitotyön keskeiset työmenetelmät ja sitä tukevat moniammatilliset
työmuodot kotihoidossa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla.
toteuttaa lääkehoitoa osana potilaan kokonaishoitoa
soveltaa aikaisemmin oppimaansa hoitotyön tieto- ja taitoperustaa ikääntyvien
hoitotyössä
soveltaa kotihoitotyön teoreettisia perusteita ja menetelmiä
tarkoituksenmukaisesti ja voimavaralähtöisesti
osallistuu suulliseen ja kirjallisen tiedottamiseen ja yhteydenpitoon omaisten
kanssa

Harjoitteluun liittyvä tehtävä: Hoitosuhdepotilaan kuvaus käyttäen FinCCSuomalaisen hoidon tarveluokitusta. (hoidon tarvealueet SHTaL ja toimintaluokitus
SHToL).
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Opiskelijan tavoitteet

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

32

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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VI Lukukausi: Psykiatrinen hoitotyö
Psykiatrisen hoitotyön harjoittelu 6 op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat:
Psykiatrisen hoitotyön harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•
•

perehtyy työssäoppimisen toimintaympäristöön ( esim. psykiatriset avo- ja
laitoshoitoyksiköt, päihdehoitoyksiköt ), organisaatioon ja moniammatilliseen
yhteistyöhön
osallistuu asiakkaan/ potilaan hoitosuunnitelman mukaiseen hoitotyöhön
perehtyen mm. lääkehoidon toteuttamiseen, terveyden edistämisen
menetelmiin ja kuntouttavaan hoitotyöhön erityisesti mielenterveysasiakkaan
näkökulmasta

Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
Psykiatrisen hoitotyön ja kliinisen psykologian tehtävä erillisen ohjeen mukaisesti

34

Opiskelijan tavoitteet

35

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

36

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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VII Lukukausi:
Sisätautien ja kirurgisen hoitotyön suuntaavat opinnot
Ohjattu harjoittelu 18 op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: _________________________________________________

38

Harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:

• syventää jo oppimiaan taitoja sisätautikirurgisessa hoitotyössä
• syventää tietojaan ja taitojaan potilaan hoitotyön suunnitelman laadinnassa,

toteutuksessa ja arvioinnissa
• harjaantuu kirjallisessa ja suullisessa raportoinnissa
• huomioi hoitotyön laadulliset ja taloudelliset näkökohdat toiminnassaan
• kehittää itseään ja sairaanhoitajan työtä
• toimii moniammatillisen työryhmän jäsenenä
• muodostaa kokonaisnäkemyksen organisaatioiden hoitotyön hallinnosta ja
tunnistaa hallinnollisen toiminnan osaksi potilaan/asiakkaan kokonaishoitoa
• harjaantuu itsereflektoinnissa, työnohjauksessa ja dokumentoinnissa hoitotyön
laadun ja vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta
• soveltaa viestinnän periaatteita ja menetelmiä sekä tietotekniikkaa
hoidon/asiakastyön apuvälineinä
• toimii aktiivisena jäsenenä moniammatillisissa verkostoissa
Jakson tehtävät:
•
•

Opiskelija hyödyntää harjoitteluissaan saamiaan kokemuksiaan hoitotyöstä ja
potilaan kohtaamisesta asiantuntijuus-kurssin tehtävässään
Opiskelijaa harjaantuu tiedonhaussa osana hoitotyön tietojen ja taitojen
kartoittamista ja pitää osastotunnin

Opiskelijan tavoitteet

39

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

40

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________

41
VII Lukukausi:

Perioperatiivisen hoitotyön ja ensihoidon suuntaavat
opinnot
Ohjattu harjoittelu 18op 40h/vko

Opiskelijan nimi:
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: _________________________________________________

42

Harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

syventää jo oppimiaan taitoja perioperatiivisessa hoitotyössä ja ensihoidossa
syventää tietojaan ja taitojaan potilaan hoitotyön suunnitelman laadinnassa,
toteutuksessa ja arvioinnissa
harjaantuu kirjallisessa ja suullisessa raportoinnissa
huomioi hoitotyön laadulliset ja taloudelliset näkökohdat
kehittää itseään ja sairaanhoitajan työtä
toimii moniammatillisissa työryhmissä
muodostaa kokonaisnäkemyksen organisaatioiden hoitotyön hallinnosta ja
tunnistaa hallinnollisen toiminnan osaksi potilaan/asiakkaan kokonaishoitoa
harjaantuu itsereflektoinnissa, työnohjauksessa ja dokumentoinnissa hoitotyön
laadun ja vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta
soveltaa viestinnän periaatteita ja menetelmiä sekä tietotekniikkaa
hoidon/asiakastyön apuvälineinä
toimii aktiivisena jäsenenä moniammatillisissa verkostoissa

Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
• Opiskelija hyödyntää harjoitteluissaan saamiaan kokemuksiaan hoitotyöstä ja
potilaan kohtaamisesta asiantuntijuus-kurssin tehtävässään
• Opiskelijaa harjaantuu tiedonhaussa osana hoitotyön tietojen ja taitojen
kartoittamista ja pitää osastotunnin

Opiskelijan tavoitteet

43

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:

44

Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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VII Lukukausi:
Psykiatrisen hoitotyön suuntaavat opinnot
Ohjattu harjoittelu 18 op 40h/vko

Opiskelijan nimi
Ohjatun harjoittelun
toimintaympäristö :
Ajankohta: __/__ 20__ - __/__ 20__
Vastaava opettaja:
Ohjaajat: _________________________________________________
Harjoittelun tavoitteet
Opiskelija:
•

syventää taitojaan psykiatrisen potilaan/asiakkaan hoitotyössä käyttäen
toimintansa perusteluna psykiatrista asiantuntijuutta rakentavia erilaisia
teoreettisia viitekehyksiä
• omaa valmiudet toimia mielenterveyttä ylläpitävässä, edistävässä, korjaavassa
ja kuntouttavassa hoitotyössä
• osaa suunnitella, toteuttaa, kehittää ja arvioida hoitotyötä kokonaisvaltaisesti ja
hallitsee psykiatrisen hoitotyön menetelmät käyttäen niitä
potilaan/asiakkaiden psyykkisen eheytymisen tukemisessa.
• toimii opiskelija- ja työyhteisössä käyttäen ryhmän tukea, erilaisia
palautejärjestelmiä, ja harjaantuu oman persoonan käyttämiseen psykiatrisen
hoitamisen työvälineenä
• sisäistää asiantuntijuutensa terveydenhuollossa
• muodostaa kokonaisnäkemyksen organisaatioiden hoitotyön hallinnosta ja
tunnistaa hallinnollisen toiminnan osaksi potilaan/asiakkaan kokonaishoitoa
• harjaantuu itsereflektoinnissa, työnohjauksessa ja dokumentoinnissa hoitotyön
laadun ja vaikuttavuuden edistämisen näkökulmasta
• soveltaa viestinnän periaatteita ja menetelmiä sekä tietotekniikkaa
hoidon/asiakastyön apuvälineinä
• toimii aktiivisena jäsenenä moniammatillisissa verkostoissa
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Harjoitteluun liittyvä tehtävä:
Osastotunti ja oman asiantuntijuuden reflektointi oppimispäiväkirjassa.

Opiskelijan tavoitteet

Ohjaajan arviointi

Kehittämiskohteet:
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Opiskelijan itsearviointi

Kehittämiskohteet:

Hyväksytty/Hylätty
Päiväys: ___________

Opiskelija: __________________
Ohjaaja: ____________________
Opettaja:____________________
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Opettaja:____________________

KÄDENTAITOJEN TAULUKKO
Laita rasti ruutuun, kun koet osaavasi asian
Aseptinen toiminta potilaan hoidossa
Käsihygienia
Aseptinen työjärjestys
Eristyspotilaan hoitaminen
Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi
muut:
Potilaan terveyden ja hyvän olon edistäminen ja ylläpitäminen
Potilaan vuoteen sijaaminen
Potilaan asentohoidon toteuttaminen
Potilaan liikkumisessa avustaminen
muut:
Potilaan ravitsemuksesta huolehtiminen
Potilaan syöttäminen
Nenämahaletkun asettaminen potilaalle
Potilaan nenämahaletku-ravitsemuksesta huolehtiminen
Potilaan peg-ravitsemuksesta huolehtiminen
muut:
Potilaan hygieniasta huolehtiminen
Potilaan peseminen vuoteessa
Potilaan avustaminen suihkussa
Potilaan ihonhoito
Potilaan suunhoito
muut:
Potilaan eritystoiminnan seuraaminen/avustaminen
Potilaan kertakatetrointi (F) (M)
Potilaan kestokatetrointi (F) (M)
Katetrin poistaminen potilaalta
Avanteen hoito
Peräruiskeen antaminen potilaalle
muut:
Potilaan kehon toimintojen tarkkailu ja tukeminen
Verenpaineen mittaaminen manuaalisesti
Verenpaineen mittaaminen automaattisesti
Sydämen sykkeen tarkkailu
Sydämen rytmin tarkkailu/ekg:n ottaminen
Hengityksen tarkkailu
Happiviiksien ja maskin käyttäminen
Liman imeminen hengitysteistä suusta, nielusta, nenästä
Lämmön mittaaminen
muut:
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Potilaan apuvälineistä huolehtiminen
Kuulokojeen käyttö/asettaminen
Silmäproteesin asettaminen
muut:
Potilaan näytteiden ottaminen
Suoniverinäytteen ottaminen
Kapillaariverinäytteen ottaminen
Virtsanäytteen ottaminen
Ulostenäytteen ottaminen
muut:
Potilaan haavan hoitaminen
Leikkaushaavan hoitaminen
Infektoituneen haavan hoitaminen
Painehaavan hoitaminen
Säärihaavan hoitaminen
Amputaatiotyngän hoitaminen
Palovamman hoitaminen
Ompeleiden poistaminen
Dreenin poistaminen
muut:
Potilaan saattohoito
Vainajan hoitaminen

50
Vaitiolovelvollisuuslomake

SOSIAALI- JA TERVEYSALA
Tiedoksi opiskelijalle:
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä on annettu Naantalissa 28 päivänä
kesäkuuta 1994. Sen mukaisesti säädetään luvussa 3 Terveydenhuollon
ammattihenkilön yleisistä velvollisuuksista.
Pykälässä 17 sanotaan:
Terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa sivulliselle luvatta ilmaista
yksityisen tai perheen salaisuutta, josta hän asemansa tai
tehtävänsä perusteella on saanut tiedon. Salassapitovelvollisuus
säilyy ammatinharjoittamisen päättymisen jälkeen.
Pykälässä 36 sanotaan:
Joka rikkoo pykälässä 17§:ssä, 25 §:n 3 momentissa tai 38 §:n 2
momentissa säädettyä salassapitovelvollisuutta, on tuomittava,
jollei siitä ole muualla laissasäädetty ankarampaa rangaistusta,
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetyn
salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen
enintään kuudeksi kuukaudeksi. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa
syytettä salassapitovelvollisuuden rikkomisesta, ellei asianomistaja
ilmoita sitä syytteeseen pantavaksi.

Sitoudun noudattamaan salassapitovelvollisuutta.
Kemissä:

____________

Nimi:

______________________________
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SAIRAANHOITAJAN EETTISET OHJEET
 Sairaanhoitajan tehtävä
Sairaanhoitajan tehtävänä on väestön terveyden edistäminen ja ylläpitäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä kärsimyksen lievittäminen. Sairaanhoitaja auttaa kaikenikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Sairaanhoitaja palvelee yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä. Ihmisiä hoitaessaan
hän pyrkii tukemaan ja lisäämään heidän omia voimavarojaan sekä parantamaan heidän elämänsä laatua.
 Sairaanhoitaja ja potilas
Sairaanhoitaja on toiminnastaan ensisijaisesti vastuussa niille potilaille,
jotka tarvitsevat hänen hoitoaan. Hän suojelee ihmiselämää ja edistää potilaan yksilöllistä hyvää oloa. Sairaanhoitaja kohtaa potilaan arvokkaana
ihmisenä ja luo hoitokulttuurin, jossa otetaan huomioon yksilön arvot,
vakaumus ja tavat.
Sairaanhoitaja kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja järjestää potilaalle mahdollisuuksia osallistua omaa hoitoaan koskevaan päätöksentekoon. Sairaanhoitaja pitää salassa potilaan antamat luottamukselliset tiedot ja harkitsee, milloin keskustelee niistä muiden hoitoon osallistuvien
kanssa.
Sairaanhoitaja kohtelee toista ihmistä lähimmäisenä. Hän kuuntelee potilasta ja eläytyy tämän tilanteeseen. Sairaanhoitajan ja potilaan välinen
hoitosuhde perustuu avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen luottamukseen.
Sairaanhoitaja toimii tehtävässään oikeudenmukaisesti. Hän hoitaa jokaista potilasta yhtä hyvin ja kunkin yksilöllisen hoitotarpeen mukaan,
riippumatta potilaan terveysongelmasta, kulttuurista, uskonnosta, äidinkielestä, iästä, sukupuolesta, rodusta, ihon väristä, poliittisesta mielipiteestä tai yhteiskunnallisesta asemasta.
 Sairaanhoitajan työ ja ammattitaito
Tekemästään hoitotyöstä sairaanhoitaja vastaa henkilökohtaisesti. Hän
arvioi omansa ja muiden pätevyyden ottaessaan itselleen tehtäviä ja jakaessaan niitä muille. Ammatissa toimivan sairaanhoitajan velvollisuutena
on jatkuvasti kehittää ammattitaitoaan.
Samassa hoitoyhteisössä työskentelevät sairaanhoitajat vastaavat yhdessä
siitä, että hoitotyön laatu on mahdollisimman hyvä ja että sitä parannetaan jatkuvasti.
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 Sairaanhoitaja ja työtoverit
Sairaanhoitajat tukevat toinen toistaan potilaan hoitoa koskevassa päätöksenteossa, työssä jaksamisessa ja ammatillisessa kehittymisessä.
Sairaanhoitajat kunnioittavat oman ja muiden ammattiryhmien edustajien
asiantuntemusta. He pyrkivät hyvään yhteistyöhön muiden potilaan hoitoon osallistuvien työntekijöiden kanssa.
Sairaanhoitajat valvovat etteivät oman ammattikunnan jäsenet tai muut
potilaan hoitoon osallistuvat toimi potilasta kohtaan epäeettisesti.
 Sairaanhoitaja ja yhteiskunta
Sairaanhoitajat osallistuvat ihmisten terveyttä, elämän laatua ja hyvinvointia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kansallisella että
kansainvälisellä tasolla.
Sairaanhoitaja toimii yhdessä potilaiden omaisten ja muiden läheisten
kanssa ja vahvistaa näiden osallistumista potilaan hoitoon. Hän antaa terveyttä koskevaa tietoa väestölle ja lisää ihmisten kykyjä hoitaa itseään.
Sairaanhoitaja tekee yhteistyötä vapaaehtois-, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.
Sairaanhoitajien kansainvälinen työ on ammatillisen tiedon ja taidon
vastavuoroista välittämistä sekä osallistumista kansainvälisten järjestöjen
toimintaan. Sairaanhoitajat kantavat vastuuta ihmiskunnan terveydellisten ja sosiaalisten elinolojen kehittämisestä maailmanlaajuisesti sekä
edistävät samanarvoisuutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisvastuullisuutta.
 Sairaanhoitaja ja ammattikunta
Sairaanhoitajakunta huolehtii siitä, että ammattikunnan jäsenet hoitavat
arvokkaasti yhteiskunnallisen tehtävänsä. Ammattikunta tukee jäsentensä
moraalista ja eettistä kehitystä sekä valvoo, että sairaanhoitajalla säilyy
ihmisläheinen auttamistehtävä.
Sairaanhoitajat vastaavat ammattikuntana jäsentensä hyvinvoinnista.
Heidän ammattijärjestönsä toimii aktiivisesti oikeudenmukaisten sosiaalisten ja taloudellisten työolojen varmistamiseksi jäsenistölle.
Sairaanhoitajakunta vastaa oman alansa asiantuntijuudesta. Sairaanhoitajat huolehtivat ammatin sisällön syventämisestä, koulutuksen kehittämisestä sekä tieteellisyyden edistämisestä. Sairaanhoitajakunnan asiantuntijuuden kasvun tulisi näkyä väestön hyvän olon edistymisenä.
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet hyväksytty Sairaanhoitajaliiton liiton kokouksessa 28.9.1996
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SAIRAANHOITAJAN LUPAUS
”Lupaan, että vakaa ja vilpitön tahtoni on sairaanhoitajan tointa
harjoittaessani parhaan kykyni ja ymmärrykseni mukaan täyttää
ne velvollisuudet, jotka minulle sairaanhoitajana kuuluvat ja
pitää aina mielessäni sairaanhoitajan työn korkeat ihanteet”

Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden,
se, joka on tavoittanut tiedon;
sillä parempi on viisaus kuin hopea,
tuottoisampi on tieto kuin kulta.
Se voittaa korallit kalleudessa,
mitkään aarteet eivät vedä sille vertaa.
Sen oikeassa kädessä on pitkä ikä,
vasemmassa rikkaus ja kunnia.
Sen tiet ovat suloisia teitä,
sen polut onnen polkuja.
Se on elämän puu niille, jotka siihen tarttuvat
-onnellinen ken pitää siitä kiinni!
(sananlaskujen kirja 3:13-18)

