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Toimintaohje Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin työharjoitteluun tulevan opiskelijan
koronavirussuojan varmistamiseksi

Tämä ohje koskee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin (VSSHP) työharjoitteluun tulevia
sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoita ja heidän oppilaitoksiaan. Tämä ohje
astuu voimaan nyt ja on voimassa toistaiseksi.
Ennen työharjoittelun alkua opiskelijan tulee tarkistaa rokotussuoja voimassa olevan Varsinais
Suomen sairaanhoitopiirin ohjeen mukaisesti! Koronavirusrokotusten osalta edellytämme
opiskelijoilta vastaavaa koronavirussuojaa kuin työharjoitteluyksikön työntekijöiltä liitteen 1
(Johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan ohje 9.2.2022 - Työntekijöiden ja opiskelijoiden covid
suoja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä) mukaisesti. Työharjoittelujakson alussa
opiskelijalta selvitetään ensimmäisenä päivänä suoja koronavirustautia vastaan (rokotukset tai
sairastettu tauti). Yksikön esihenkilö tarkistaa liitteen 2 lomakkeen mukaisesti koronavirussuojan
EU:n koronatodistuksesta ja säilyttää allekirjoitettua opiskelijan terveydentilaa koskevaa
lomaketta erillään muista keräämistään henkilötiedoista niin kauan kuin on tarpeen sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluja koskevan valvonnan toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kolme
vuotta.
Opiskelijan on huolehdittava vähintään 2 viikkoa ennen työharjoittelujakson alkamista, että alla
olevat ehdot koronavirussuojasta täyttyvät (ellei ole rokotteen vasta-aiheita):
• Kaksi rokoteannosta ja suosituksenmukainen tehosteannos tai
• Kaksi rokoteannosta ja joka on odottamassa tehosteannoksen saamista rokotevälin
puitteissa (2. ja 3. rokotuksen väli 4kk, kiiretilanteessa minimi-väli 3 kk)
• Sairastettu covid-19-tauti ja kaksi rokoteannosta tai
• Sairastettu covid-19-tauti sekä yksi rokoteannos ja joka on odottamassa
tehosteannoksen saamista rokotevälin puitteissa (2. ja 3. rokotuksen väli 4kk,
kiiretilanteessa minimiväli 3 kk) tai
• Alle kuuden kuukauden sisällä sairastettu, laboratoriovarmistettu covid-19-tauti
HUOM! Alle 18-vuotiaalle henkilölle riittävä suoja on kaksi rokoteannosta tai sairastettu
covid-19-tauti sekä yksi rokoteannos, koska rokotteilla ei ole tällä hetkellä voimassa
olevaa myyntilupaa alle 18-vuotiaiden tehosterokotukselle.
Ellei suojaa koronavirustautia vastaan pystytä varmistamaan, toimitaan opiskelijan kohdalla,
kuin suoja ei olisi kunnossa. Tällöin tartuntatautilain 48 a §:n 3 momentin mukaisesti joudutaan
harjoittelujakso siirtämään, kunnes suoja on kunnossa ja/tai 48§a määräaikainen lisäys ei ole
enää voimassa.
Myös työturvallisuuden näkökulmasta tarkastellen suoja on tarpeen. Epäiltyjä tai varmistettuja
koronaviruspotilaita hoitavissa yksiköissä puutteellinen suoja koronavirustautia vastaan
aiheuttaa sairastumisriskin opiskelijalle. Yksikön esihenkilö neuvottelee tarpeen mukaan yllä
mainittujen tilanteiden osalta opetuskoordinaattorin tai kliinisen opettajan kanssa.
lmmuunipuutteisia, hematologisia ja elinsiirtopotilaita sekä epäiltyjä tai varmistettuja
koronaviruspotilaita hoitavissa yksiköissä työharjoittelussa jo olevien opiskelijoiden suoja
koronavirustautia vastaan tarkistetaan välittömästi. Mikäli näillä opiskelijoilla rokotussuoja on
puutteellinen (ks. yllä listaus täydestä suojasta), harjoittelujakso keskeytetään. Opiskelijan
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työharjoittelujakso pyritään siirtämään ajankohtaan, jolloin koronavirusrokotussuoja on
asianmukainen. Muissa yksiköissä esihenkilö arvioi tapauskohtaisesti työharjoittelun
jatkumisen. Koko Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin henkilöstön, opiskelijat mukaan lukien,
suositellaan ottavan koronavirusrokotteet.
Pyydämme opiskelijoita ystävällisesti vastaamaan liitteen 2, Lomake opiskelijan
koronavirussuojan tarkistamiseksi, oleviin kysymyksiin ja ottamaan lomake sekä EU:n
koronatodistus mukaan työharjoittelujaksolle.
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