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Ajatus työelämäyhteistyön kehittämisjaksosta lähti siitä, että halusin päivittää omia hoitotyön
tietoja ja taitoja. Hoitotyö ja siihen oleellisena osana kuuluva lääkehoito kehittyvät ja muuttuvat
jatkuvasti. Yhtenä isona tavoitteena tälle jaksolle olikin lääkehoitoon ja sähköiseen kirjaamiseen
tutustuminen sekä perushoidollisten asioiden kertaaminen.

Työelämäyhteistyön kehittämisjakson paikat sain valita itse. Olin vanhusten hoitoon keskittyvässä
yksikössä, terveyskeskuksen akuuttiosastolla sekä päivän terveyskeskuksen vastaanotossa. Olin
myös leikkausosastolla sekä yhden päivän haavapoliklinikalla ja avannehoitajan kanssa. Jaksoni
pituus oli yhteensä neljä viikkoa. Nämä paikat olivat todella antoisia. Opin paljon uusia asioita ja
sain konkreettisesti olla mukana potilaan hoidossa. Sain myös paljon aihetta miettiä ihmisen
elämää ja mitä kaikkea hoitajan tulee ottaa huomioon potilaan sairauden lisäksi. Läheisten
tukeminen ja heidän huomioiminen on erityisen tärkeää. Joskus sairaus voi olla läheiselle
raskaampi asia kuin itse sairastuneelle. Tätä aion painottaa opiskelijoillekin. Opetusta elävöittää ja
tuo konkreettisemmaksi esimerkit käytännön hoitotyöstä. Näitä esimerkkejä sain hyvin paljon.

Keskustelimme hoitotyöntekijöiden kanssa opiskelijan ohjauksesta ja siinä ilmenneistä haasteista.
Hoitotyöntekijät antoivat hyviä vinkkejä siihen miten voimme oppilaitoksessa parantaa opiskelijan
ohjaamista työssäoppimisjaksoja ajatellen. Ymmärrän nyt, miten haastavaa on asettaa itselleen
konkreettisia tavoitteita, varsinkin jos hoitotyössä toimiminen on aivan uusi asia. Tähän varmasti
kiinnitämmekin koululla enemmän huomiota ennen työssäoppimisjaksoa olevissa työssäoppimisen
infoissa. Hoitotyöntekijät odottavat opiskelijoilta aloitekykyä ja omatoimisuutta sekä sitä, että
opiskelija kyselee paljon.

Työelämän suhtautuminen opettajan työelämäjaksoon oli erittäin positiivista ja he toivatkin esille
sen, että on hienoa kun opettaja tulee käytännön hoitotyöhön päivittämään tietojaan. Opettajan
jalkautuminen työelämään on varmasti palvellut osaltaan yhteistyön kehittämistä koulun ja
työpaikan välillä. Paljon sain oppia uutta, mutta oli myös hienoa huomata, että opetamme oikeita
asioita ja tietämys on ajan tasalla. Hoitotyössä on edelleen tärkeää oman persoonan käyttäminen
ja kohtaamisen taidot. Näitä taitoja sain käyttää haastavissakin tilanteissa.

Olen jakanut työelämäyhteistyön kehittämisjaksolla saamiani tietoja ja ajatuksia hoidon ja
huolenpidon työryhmän kokouksessa. Tällä tavalla muutkin opettajat saavat uusinta tietoa ja
työelämän terveiset. Tämä jakso antoi omaan opetukseen lisää intoa ja mielekkyyttä.

