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Ammattioppilaitosten Venäjä-verkoston sosiaali- ja terveysalan tutustumismatka Pietariin 12. - 15.2.2018 

 

Oppilaitos: 

Meditsinskij Kolledz im. V.M. Bekhtereva (St. Petersburg, valtion ammattikorkeakoulu), josta valmistuu 

sairaanhoitajia. 

 

Osallistujat: Merja Partanen, opettaja, Savon ammattiopisto, Iisalmi; merja.partanen@sakky.fi  

Päivi Niskanen, opettaja, kv-vastaava, Savon ammattiopisto, Iisalmi; paivi.s.niskanen@sakky.fi 

Jukka Savolainen, opettaja, maahanmuuttajakoulutus, venäjän kielen tulkki, Savon ammattiopisto, Kuopio; 

jukka.savolainen@sakky.fi  

Arja Hyvärinen, opettaja, Lappia, Kemi; arja.hyvarinen@lappia.fi  

Anna-Maija Koskinen, opettaja, Sampo, Lappeenranta; anna-maija.koskinen@edusampo.fi  

Katriina Kemppainen, opettaja, KAO, Kajaani; katriina.kemppainen@kao.fi   

Seija Rossinen, opettaja, Gradia, Jyväskylä; seija.rossinen@gradia.fi  

 

12.2.2018 

Saapuminen Pietariin 14.30, jonka jälkeen pikkubussilla kiertoajelu kaupungilla ja majoittuminen hotelliin.  

13.2.2018 

Ensiapuoppituntien seuraaminen: tapaturmat, uhrin avustaminen onnettomuuspaikalla ja uhrin psyykkinen 

kohtaaminen.  Meille esiteltiin myös välineistöä.   
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Hoitotyön opettaja kääräisee kahdesta lippiksestä rankamurtumapotilaalle tuen. Toisessa kuvassa ensiapua 

antava tarttuu rankamurtumaepäilyä ranteesta ja nykäisee hänet mahalleen. Näitä toimenpiteitä ei opeteta 

Suomessa. 

 

Vammapotilaan siirtäminen hinausköysien avulla. Viereisessä kuvassa ea-välineistöä.                                                                                  

     

Hoitotyön tuntien seuraaminen: opiskelijat esittivät kaksi hoitotyön casea, T1D omaisen ohjaaminen ja 

injektion antaminen lihakseen. 
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Hoitaja opettaa sisarelle, kuinka veljen ykköstyypin diabetesta hoidetaan. 

 

Keskusteltiin Venäjä-verkoston opiskelijayhteistyöstä ja allekirjoitettavasta yhteistyösopimuksesta. 

Meditsinskij Kolledz im. V.M. Bekhterevan (Leninskij Prospekt 149, 196247 Sankt-Peterburg) edustaja Olga 

Jakunitseva luovutti kaksi kappaletta allekirjoitettuja yhteistyösopimuksia Jukka Savolaiselle, joka toimittaa 

ne edelleen Suomeen allekirjoitettavaksi. Oppilaitos oli erittäin kiinnostunut tekemään yhteistyötä kaikkien 

mukana olleiden oppilaitosten kanssa. Erityisesti Lappeenrannan seutu kiinnostaa, koska välimatka on lyhyt 

ja näin ollen kustannukset jäävät edullisemmiksi. Katsottiin yhdessä läpi Olgan tekemät opiskeluaiheet, 

joihin Suomesta tulevan lähihoitajaopiskelijan olisi mahdollista osallistua. 

Iisalmesta on menossa opiskelijavaihtoon keväällä 2018 yksi lähihoitajaopiskelija Pietariin. Viime keväänä 

2017 Iisalmesta oli viisi opiskelijaa ja kaksi opettajaa tutustumassa viikon ajan Meditsinskij Kolledziin ja 

sairaalaan, ja viime syksynä 2017 Pietarista oli Iisalmessa ja Kuopiossa tutustumassa koulutukseen ja 

tutustumiskohteisiin kaksi opettajaa ja kolme opiskelijaa. Huhtikuussa 2018 Iisalmesta on menossa kolme 

lähihoitajaopiskelijaa tutustumiskäynnille Pietariin.  

Meditsinskij Kolledz –mahdollisuus opiskelijavaihtoon: 

- max 6 opiskelijaa kerrallaan 

- 1 - 2 viikkoa / opiskelija / erikseen sovittava ajanjakso 

- sairaala, jonka kanssa oppilaitos tekee yhteistyötä, sijaitsee 5 min kävelymatkan päässä 

oppilaitokselta 

- oppilaitoksella oma asunto, jossa opiskelijat voivat asua (vuokra 1000 ruplaa/vrk, n. 13 – 14 e/vrk). 

Asunnossa 2 huonetta, joihin opiskelijat majoittuvat, yhteiskeittiö, jossa voi itse valmistaa ruoan. 

Ruoan voi myös ostaa koulun ruokalasta (n. 100 ruplaa/ateria). Asunnossa on pesukone, jossa voi 

itse pestä vaatteensa. Opiskelijat käyttävät koulussa ja työharjoittelussa itse ostamaansa valkoista 

hoitotakkia, jonka he itse myös pesevät harjoittelunkin aikana. Tämä työvaate opiskelijalla on 

oltava Pietariin mennessä.  

- oppilaitoksessa työskentelee suomenkielentaitoinen opettaja. 
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Yhteyshenkilö Olga Jakunitseva kyseli, paljonko majoittuminen ja kustannukset olisivat heidän 

opiskelijoilleen eri oppilaitoksissa. Iisalmeen tulevat kv-opiskelijat majoittuvat Hostel Iisalmeen, jossa on 

keitto-, peseytymis- ja pyykinpesumahdollisuus. Vuorokausihinta oli viime syksynä 25 e/vrk, mutta 

pidemmän jakson hinta on suhteessa edullisempi: 3 viikkoa n. 250 e. Kajaanissa ja Kemissä oppilaitoksilla on 

omat asuntolat. Lappeenranta tiedustelee majoittumismahdollisuuksia ja palaa asiaan myöhemmin. 

 

Yhteysopettaja Olga Jakunitseva toinen oikealla. Keskustelun jälkeen oppilaitos tarjosi meille lounaan. 
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14.2.2018 

Tutustuimme ambulanssiin ja Pietarin Moskovskaja–alueen hälytyskeskukseen sekä paikalliseen 

kuntoutuskeskukseen.  

  

Työelämäjaksolla oleva hoitotyön opettaja Anastasia esittelee ambulanssin välineistöä. Vieressä Lucas-

sydäniskuri. 

  

  

Kuntoutuskeskuksessa tehtiin monenlaista fyysiseen toimintaan keskittyvää kuntoutusta. Ensimmäisessä 

kuvassa farkuissa oleva mies on keskuksen johtaja, mustapukuinen nainen osaston esimies. 

 

15.2.2018 

Aamupäivällä tutustuminen lääketieteelliseen museoon, jonka jälkeen yhteinen lounas tulkkimme kanssa ja 

kotiinlähtö.  
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Lääketieteellinen museo. 

 

Matkan tavoitteet 

Sopimus Meditsinskij Kolledz im. V.M. Bekhtereva:n kanssa opiskelijavaihdosta sekä ottaa selvää, miten 

opiskelijavaihto yhteistyöoppilaitoksessa tapahtuu. Tavoitteet saavutettiin tältä osin. 

Jatkotoimenpiteet 

Kertoa yhteistyöoppilaitokselle, miten opiskelijavaihto meidän päässä toteutuu ja millaisia kustannuksia se 

aiheuttaa oppilaitokselle.  

Mitä opimme 

Yhtestyöoppilaitos otti meidät erittäin hyvin vastaan ja ohjelma oli suunniteltu hyvin. Opiskelijat olivat 

motivoituneita ja erittäin kohteliaita. Tuossa oppilaitoksessa oli paljon kontaktiopetusta ja käytännön 

harjoittelua pienissä ryhmissä. Tietokoneita luokissa ei näkynyt lainkaan, paitsi opettajien pöydillä. Atk-

luokkakin oli. Kurssien sisällöt vastasivat melko hyvin meidän oppisisältöjämme niiltä osin, mihin 

tutustuimme. Yhteistyötä kannattaa edelleen kehittää ja ehdottomasti kannatettava kv-vaihtokohde 

meidän opiskelijoillemme.  

Muiden osallistujien kanssa keskustelimme siitä, kannattaako venäjän kieltä taitamatonta lähettää sinne 

ainakaan yksin.  Ryhmässä pitäisi olla ainakin yksi sekä suomea että venäjää puhuva henkilö. Siten jaksosta 

saisi enemmän irti. Näyttöä lähihoitajaopiskelijan on vaikea kokonaan näyttää, mutta osia tutkinnosta kyllä, 

jos opettaja on mukana. Englannin kielen taidoista on hyötyä, koska monet opettajat ja opiskelijat osaavat 

englantia jonkin verran, ja yleisissä paikoissa kuten ravintoloissa puhutaan englantia. Meille oli järjestetty 

englanninkielinen tulkkaus joka päivälle. 


