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LSHP:ssä tapahtuva opiskelijoiden harjoittelu korona-epidemian aikana
LSHP:ssä harjoittelussa oleviin opiskelijoihin sovelletaan pääosin samoja päätöksiä
kuin henkilöstöön. Ajantasaiset ja voimassa olevat ohjeet löytyvät LSHP:n intranetistä.


Flunssa-oireisena ei saa tulla työpaikalle, sairastumisesta ilmoitetaan harjoitteluyksikköön.



Korona-virukselle altistumisen tai korona-virus positiivisen lähikontaktin jälkeen on 14
vrk:n karanteeni, jolloin ei saa tulla työpaikalle.



Alle 14 vrk:tta ennen harjoittelun alkua ulkomailta palannut opiskelija on velvollinen olemaan yhteydessä LSHP:n opetussuunnittelijaan puhelimitse tai sähköpostitse ennen harjoittelun alkamista, jolloin selvitetään mahdollisuus aloittaa harjoittelu.

Suomen hallituksen linjauksien mukaisesti ja valmiuslain soveltamisen nojalla tarkennamme opiskelijoiden harjoittelujaksoja seuraavasti:


Lääketieteen opiskelijoiden harjoittelut perutaan kevään 2020 ajaksi, alkaen 16.3.2020.



Alaikäisien opiskelijoiden harjoittelut keskeytetään/perutaan 17.3.2020 alkaen.



Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden harjoittelut keskeytetään ja suunnitellut harjoittelujaksot perutaan kevään 2020 ajalta.



Poikkeustilanteissa emme ota vastaan opiskelijavierailuryhmiä tai muitakaan vierailuryhmiä.



Uusia harjoittelupaikkojen varauksia ei oteta vastaan keväälle 2020.



Opiskelija voi osallistua korona-potilaan hoitoon ohjaajan ohjauksessa sekä toimimalla
LSHP:n intranetistä löytyvien infektiokohtaisien torjuntaohjeiden mukaisesti.



Harjoittelun aikana otetaan huomioon se, että kertakäyttövälineiden (mm suojatakit, maskit, käsineet) käyttöä ei erillisesti harjoitella välineiden mahdollisiin toimitusvaikeuksiin ja
saatavuuteen liittyen. Sen sijaan opiskelijoita yleisesti koskevat samat suojautumissäännöt kuin LSHP:n henkilöstöä.

2
18.3.2020
OPISKELIJAT/ OHJE
EPIDEMIA-AIKANA



30.3.2020 lähtien sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, kätilö-, ensihoitaja-, fysioterapeutti-,
röntgenhoitaja-, bioanalyytikko- ja lähihoitajaopiskelijoiden suunnitellut ja oppilaitosten
vahvistamat harjoittelujaksot toteutuvat silloin, kun AMK-tutkintoon opiskelevalla on suoritettuna vähintään 140 op ja lähihoitajaopiskelijalla vähintään 60 op opinnoistaan. Tämä
linjaus perustuu Valviran ohjeistukseen, jonka mukaan opiskelija voi toimia tarvittaessa sijaistehtävissä.
o ”Sairaanhoitajaksi, kätilöksi, terveydenhoitajaksi tai ensihoitajaksi opiskeleva voi toimia sairaanhoitajan sijaisena, kun hän on suorittanut vähintään 140 op. Linjaus koskee myös bioanalyytikko, röntgenhoitaja sekä fysioterapeutti opiskelijoita. Lähihoitajaopiskelijalla tulee
olla vähintään 60 op opinnoista suoritettuna.”

o Niiden opiskelijoiden, joilla yllä mainitut opintopistemäärät eivät täyty, harjoittelut
keskeytyvät 29.3. ja tämän jälkeen alkavaksi suunnitellut harjoittelujaksot perutaan.


Lapin sairaanhoitopiiri on sopinut Lapin ammattikorkeakoulun kanssa, että em. opiskelijoiden harjoittelujaksot voidaan muuttaa palvelussuhteeksi tilanteen niin edellyttäessä.



Sairaalan varautuessa epidemian aikaiseen potilaiden hoitoon, sairaalan toiminnoissa
tapahtuu muutoksia. Toiminnallisista muutoksista johtuen yksiköiden toiminta voi supistua
tai yksikkö voi sulkeutua ja henkilökuntaa voi siirtyä toiseen yksikköön.
o Jos opiskelijan ohjaajaksi nimetty työntekijä siirtyy toisiin tehtäviin, harjoittelujakson
mahdollinen jatkuminen/keskeytyminen sovitaan ohjaajan ja hänen esimiehensä
kanssa.
o Sairaalan toiminnan muutoksista sekä epidemiaan varautumisesta johtuen voidaan
opiskelijan harjoittelu joutua perumaan kevätlukukauden 2020 aikana.


Nämä koskevat myös vaadittavat opintopistemäärät täyttäviä opiskelijoita.

Arvioimme tilannetta jatkuvasti ajantasaisen tiedon perusteella ja tarvittavat muutokset tehdään tilanteen niin vaatiessa.
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