
TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT – OHJEITA OPISKELIJALLE 

 

Salassapitovelvollisuus ja tietoturva 

• Salassapitovelvollisuus perustuu lakiin. Se koskee kaikkia potilas- ja asiakastyössä työskenteleviä ja 

kaikkea ammattitoiminnan yhteydessä esiin tullutta tietoa, potilaan hoitamiseen liittyvää keskustelua 

ja asiakirjoja. 

• Opiskelija allekirjoittaa salassapitositoumuksen, kun hänelle haetaan käyttöoikeuksia. 

Salassapitovelvollisuus jatkuu sen jälkeen, kun harjoittelu on päättynyt. Tiedosta tämä myös 

       käyttäessäsi sosiaalista mediaa (facebook, twitter ym).  

• Työvuorossa ei käytetä omaa matkapuhelinta. 

• Internetiä käytetään työvuoron aikana vain harjoittelun edellyttävien työtehtävien tiedonhakuun. 

• Kaikkiin hoito- ja hoivayksikön toimintaan / potilaisiin/asiakkaisiin liittyvien tallenteiden tekemiseen 

tarvitaan organisaation kirjallinen lupa. 

• Opiskelijan tulee noudattaa organisaation tietoturvaohjeita. 

 

Työajat ja poissaolot 

• Opiskelija noudattaa harjoitteluyksikön työaikoihin sisältyvää, etukäteen sovittua 

työvuorosuunnitelmaa. Työvuorototeuma arkistoidaan yksikköön. 

• Lakisääteiset tauot ovat opiskelijoille samat kuin työpaikan työntekijöillekin. 

• Opiskelija ilmoittaa sairastumisestaan ja muista poissaoloistaan viipymättä harjoittelupaikkaan. 

• Tupakointi on työvuoron aikana kielletty. 

 

Työturvallisuus 

• Opiskelija perehdytetään työyksikön toimintaan ja hänen tulee perehtyä työturvallisuusohjeisiin. 

• Opiskelijalle selvitetään, miten hän toimii tapaturman sattuessa mm. neulanpistotapaturmat 

       veritapaturmaohjeiden mukaisesti (Haipro järjestelmä). 

• Opiskelija saa harjoittelun alkaessa avaimet ja/ tai ohjeistuksen kulkuluvista. Avaimet on 

palautettava harjoittelujakson päättyessä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

Pukeutuminen  
 

• Opiskelija noudattaa hallinnollista ohjetta ” Työntekijöiden ja opiskelijoiden ulkoasu potilas- ja 
asiakastyössä”. 

• Työasuna käytetään työyksikön ohjeiden mukaista suojavaatetusta. Työkenkien tulee olla työasuun 

sopivat ja turvalliset. 

• Pitkät hiukset kiinnitetään asiallisesti. 

• Voimakkaiden hajusteiden käyttö on kiellettyä. 

• Työssä käytetään nimineulaa. 



 

Hygieniaohjeet 

• Noudata harjoittelupaikan sairaalahygieniaohjeita. 

• Tärkeimpiä tartuntojen leviämisen ehkäisykeinoja ovat oikein toteutettu käsihygienia ja tavanomaiset 

varotoimet, joita noudatetaan jokaisen potilaan kohdalla. Käsien ihon tulee olla terve ja kynsien 

lyhyet. 

• Rannekelloja, sormuksia, rakenne-/teko-/geelikynsiä, kynsikoruja tms. käsikoruja ei tule käyttää 

potilastyössä. Ne toimivat ylimääräisinä mikrobinkerääjinä ja estävät hyvän käsihygienian 

toteuttamista. Lävistykset ja korut voivat olla myös työturvallisuusriski. 

 

Muistathan vielä että 

• Käyttäytyminen harjoittelun aikana on toisen huomioon ottavaa ja asiallista. 

• Kielenkäyttö on hyvää ja kohteliasta. Lähtökohtana on, että potilasta teititellään. 

• Ole aktiivinen, avoin uuden oppimiselle ja anna rakentavasti palautetta kokemuksistasi. 

• Kaiken toiminnan tarkoituksena on potilaan yksilöllinen ja hyvä hoito. 

 

 

Mukavaa opiskeluaikaa! 
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