
Tervetuloa opiskelemaan 

Kanta-Hämeen 

keskussairaalaan



Yleisperehdytyksen sisältö

• Kanta-Hämeen keskussairaala oppimisympäristönä

• Ohjeita harjoitteluun

• Turvallisuus osana harjoittelua
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Kanta-Hämeen keskussairaala on asiakaspalvelusairaala

• asiakkaan toiveet ja tarpeet ohjaavat kaikkea toimintaamme

• jokainen työntekijä sitoutuu Potilas ensin -toimintamalliin ja hyvään 

asiakaspalveluun

• asiakaspalvelun minimivaatimukset:

– Kaikkea toimintaamme ohjaa Kuinka voin auttaa? –asenne.

– Esittelen itseni potilaalle (uudelle potilaalle/asiakkaalle).

– Kohtaan potilaan yksilönä, myönteisellä asenteella.

– Potilaan aika on potilasta varten; kuuntelen potilasta ja anna 

hänen puhua loppuun asti.

– Olemukseni ja työasuni ovat siistit ja potilasturvalliset.

– Potilas ensin video
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https://www.youtube.com/watch?v=_UzV6i71esI&feature=youtu.be


Työtä ohjaavat arvot Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

ja strategia

Ihmisen arvostaminen
 Ihmisen arvostaminen näkyy välittämisenä, huomaavaisuutena ja toisen 

kunnioittamisena

 Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja jokaisen yksilöllisyyden huomioon 

ottaen

 Tukemalla toisiamme luomme myönteisen asenteen kaikkeen toimintaamme

Oikeudenmukaisuus
 Toimimme sääntöjen ja yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti

 Arvostamme jokaisen osaamista ja ammattitaitoa

 Takaamme kaikille oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon

 Ratkaisutilanteissa huomioimme yksilön tilanteen sekä jokaisen 

käytettävissä olevat voimavarat
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http://www.khshp.fi/resource/strategia17-18/index.html


Työtä ohjaavat arvot Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

Vastuullisuus

Huolehdimme työtehtävistämme sekä työyhteisömme toiminnan 

sujuvuudesta sekä tuloksellisuudesta tavoitteiden mukaisesti

Kehitämme jatkuvasti omaa osaamistamme ja ammattitaitoamme

Parannamme yhdessä toimintakäytäntöjämme

Palvelumme vaikuttavuus perustuu avoimeen tietoon, näyttöön ja 

tieteellisyyteen

 Jaamme riittävästi ja avoimesti tietoa turvataksemme kaikille 

mahdollisuuden päätöksentekoon
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Sairaanhoitopiirin asiakkaina ja potilaina pääosin Kanta-Hämeen 

n. 175 000 asukasta 11 jäsenkunnan alueella
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Hoitotyön johtaminen 

• Hallintoylihoitaja Kirsi Leino johtaa hoitotyötä Kanta-Hämeen keskussairaalassa

• Tulosalueylihoitaja Mirja Ottman-Salminen johtaa operatiivisen tulosalueen hoitotyötä 

• Tulosalueylihoitaja Eija Patteri johtaa konservatiivisen tulosalueen hoitotyötä

• Tulosalueylihoitaja Minna Ritakallio johtaa psykiatrian tulosalueen hoitotyötä

• Ylihoitaja Marja Koljonen vastaa operatiivista ja konservatiivista vuodeosastoista

• Ylihoitaja Susanne Andersson-Tapio työskentelee perusterveydenhuollon yksikön hoitotyön 

asiantuntijana

• Tulosalueilla olevia tulosyksiköitä (osastot, poliklinikat ja toimenpideyksiköt) johtaa hoitotyön osalta  

osastonhoitaja (26)  ja apulaisosastonhoitaja (28)
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Vuodeosastojen sairaansijat 2016

HML RMK Yhteensä

Operatiivinen
tulosalue

109 - 109

Konservatiivinen
tulosalue

111 12 123

Psykiatrinen
tulosalue

81 - 81

Yhteensä 313
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Vakinainen henkilökunta 2016

Yhteensä

Lääkärit 140

Hoitohenkilöstö
- Sh
- Ph, lh, mth ja lastenhoitaja
- Rtg-hoitaja
- Kätilö
- Fysioterapeutti
- Oh ja aoh
- Muut

782
-524
-77
-40
-27
-20
-54
-40

Tutkimushenkilöstö 86

Toimistohenkilöstö 186

Huoltohenkilöstö 271

Yhteensä 1465
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Hämeenlinnan yksikkö Ahvenistontie 20 13530 Hämeenlinna

kartta: khshp.fi > yhteystiedot

parkkipaikat ja ajoreitit ja  koulutustilat
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http://www.khshp.fi/img/file.php?id=67
http://www.khshp.fi/img/file.php?id=11


Riihimäen yksikkö Kontiontie 77 11120 Riihimäki
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Työvuorosuunnittelu ja sairauspoissaolot

• Tee ohjaajasi kanssa mahdollisimman paljon samoja työvuoroja

• Työvuorolomake on virallinen asiakirja, täytä se selkeästi kuulakärkikynällä ja 

työyksikön ohjeiden mukaan

– suunniteltuihin listoihin tehdyt muutokset tulee näkyä esim. 

sairauspoissaolot ja työvuorovaihdokset

– työvuorot merkitään kelloaikoina, ei koodeilla

– työvuorotaulukko pidetään esillä sovitusti

• Sairaana et voi mennä harjoitteluyksikköösi

• Sairastuessasi sinun tulee ensimmäiseksi ilmoittaa työyksikköön ennen 

työvuoron alkua, joko yksikön esimiehelle tai vastaavalle hoitajalle poissaolosta

• Muista jakson alussa varmistaa, että Sinulla on yksikön puhelinnumero

• Poissaolotuntien korvaamisesta päättää ohjaava opettajasi, jolle sinun tulee 

myös ilmoittaa sairastumisesi
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Tärkeää tietää (Tervetuloa opiskelemaan video)

• Ruokasali  (P-kerros)on avoinna päivittäin ja siellä voi ruokailla 

opiskelijahintaan

• Ruokaliput opiskelijahintaan tulee ostaa Kahvio Ilonasta, Pääaula 2 .krs.

• Kahvio Ilonassa on keitto- tai salaattilounas

• Pysäköintitilaa autoille on Ahveniston päiväkodin ympäristössä, ns. 

Ankkalammen alue parkkipaikat ja ajoreitit

• Kännykkää voit käyttää ruokatauolla, muulloin suljettuna tai äänettömänä 

laukussasi/kaapissa 

• olethan tupakoimatta työvuoron aikana,  myös nuuska on tupakkatuote

• tupakointikielto koskee kaikkia työntekijöitä ja opiskelijoita 

• hajusteiden käyttö sairaalassa on kiellettyä

• ongelmatilanteissa ota yhteys ohjaajaan ohjaavaan opettajaan tai yksikön 

esimieheen 
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//adrs39/Yksiköt/YLEISET_SHP/LUENNOT/opiskelijainfot/KS02.mp4
http://www.khshp.fi/img/file.php?id=67


Muistathan antaa palautetta

• sähköinen palautejärjestelmä (CLES) lomake täytetään Internetissä harjoittelun 

viimeisellä viikolla

• löydät sen khshp.fi > koulutus ja kehittäminen > opiskelijat

• http://www.khshp.fi/fi/koulutus-kehittaminen/opiskelijat

• opiskelijapalautteet käsitellään yksiköissä,  koko sairaalassa ja 

oppilaitosyhteistyössä kerran vuodessa 

• antamasi palaute on meille hyvin tärkeä! Sen avulla pystymme kehittämään 

opiskelijoiden ohjaamista sekä myös muuta toimintaamme 
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http://www.khshp.fi/fi/koulutus-kehittaminen/opiskelijat


Turvallisuus osana harjoittelua

Potilasturvallisuus ja 

työturvallisuus 
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Tietoturva

• harjoittelun alussa opiskelija tutustuu käyttäjäsitoumukseen ja sitoutuu siihen 

allekirjoittamalla sopimuksen

• opiskelija saa omat tunnukset tietojärjestelmiin (verkkotunnukset ja rajatut 

oikeudet potilastietojärjestelmään)

• sähköpostiin ei sinulla ole oikeuksia, mutta voit käyttää oppilaitoksesi 

sähköpostia, ei muita!

• käyttäjätunnuksesi ovat vain sinun käytössä – älä luovuta niitä muille!

• tietojärjestelmien käytöstä kertyy käyttäjäkohtaista tietoa ja sitä seurataan
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Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 

• jokaisen sairaalassa työskentelevän ja opiskelevan henkilön on noudatettava 

laissa säädettyä salassapitovelvollisuutta 

• potilaan sairautta koskevia tietoja ei saa kertoa eikä antaa omaisille, toisille 

terveydenhuollon toimintayksiköille tai ammattihenkilöille ilman potilaan 

suostumusta 

• luottamuksellisia asioita ei saa myöskään puhua niille sairaalan henkilökuntaan 

kuuluville tai opiskelijoille, jotka eivät tehtävässään joudu potilaan kanssa 

tekemisiin 

• salassapitovelvollisuus ei pääty, vaikka opiskelu päättyykin, vaan se säilyy 

ammatinharjoittamisen päättymisen ja potilaan kuoleman jälkeenkin 

• salassapitovelvollisuuden rikkominen voi aiheuttaa 

vahingonkorvausvelvollisuuden ja rikoslain mukaisen rangaistuksen 
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Sosiaalinen media

• sosiaalisen median sivustoja, kuten Facebookia, Twitteriä sekä Internetin ja 

lehtien sähköisiä keskustelupalstoja koskevat samat käyttäytymissäännöt kuin 

muissakin sosiaalisissa kontakteissa 

• sivuilla ei käsitellä mitään potilaita koskevia asioita

• sosiaalisen median sivustoja ei saa käyttää työyhteisön sisäisten asioiden 

käsittelyyn 

• älä kommentoi mitään harjoitteluusi liittyvää (potilaat, omaiset, ohjaajat, 

opettajat, opiskelijatoverit) sosiaalisessa mediassa! 
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• Antoisaa opiskeluaikaa K-HKS:ssa!
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