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2.2 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN OSAAMISALA 
 

2.2.1 ASIAKASPALVELU JA TIETOHALLINTA 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

• arvioida asiakkaan tai potilaan hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyttä ja ohjata häntä hoitoon tai 
              palveluun hakeutumisessa ja jatkohoidossa 

• tehdä ajanvarauksia, periä sosiaali- ja terveysalan palvelumaksuja ja kirjoittaa sosiaali- ja terveysalan 
              asiakirjoja 

• tukea asiakasta tai potilasta terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä ja 
              ylläpitämisessä moniammatillisessa työryhmässä 

• ottaa huomioon työssään taloudellisuuden, työpaikan laatusuositukset ja kestävän kehityksen 
              periaatteet 

• valmistella ja tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia sekä avustaa niissä 
• käyttää työssään tieto- ja viestintätekniikkaa 
• toteuttaa lääkehoitoa ja ohjata asiakasta tai potilasta lääkehoitoon liittyvissä asioissa 
• noudattaa työssään keskeisiä vastaanotto- ja polikliinisen hoitotyön toimintaperiaatteita 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan 
• työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, säädösten ja ohjeiden 

              mukaan 
• ottaa huomioon työhyvinvoinnin, työturvallisuuden sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden ja toimia 

              niiden parantamiseksi. 
  

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt:  
 

• oman työn suunnittelu ja toteuttaminen 
• hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyden arviointi 
• taloudellinen ja laadukas toiminta 
• osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen ja moniammatillinen toiminta 
• tutkimuksissa ja toimenpiteissä työskentely 
• asiakaspalvelu ja viestintä 
• tietohallinnan laitteiden ja ohjelmien hyödyntäminen 
• lääkehoito ja lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta 
• sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmää, asiakkaan ohjausta ja tietosuojaa koskevan tiedon hallinta 
• terveyttä, hyvinvointia, elimistön rakennetta ja toimintaa, elintoimintoja, sairauksia ja sosiaalisia ongelmia kos-

keva tiedon hallinta 
• tietohallintaa koskevan tiedon hallinta 
• sosiaali- ja terveysalan muutoksia koskevan tiedon hallinta 
• työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa, alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, 

muun kielisillä ja vieraskielisessä koulutuksessa 
• oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• vuorovaikutus ja yhteistyö 
• ammattietiikka 
• terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
Ammatillisuus asiakaspalvelussa ja tietohallinnassa 10 osp 
Opintojen ohjaus     
Oman ammatillisuuden kehittäminen    
Työhyvinvointi  
Yrittäjyys ja laatutyö    
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Englanti    
Ruotsi    
   
Tietohallinta asiakaspalvelu- ja potilashoitotyössä 10 osp 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tietohallinta 
Laite, väline ja ohjelmaosaaminen 
 
Asiakaspalvelu- ja potilashoitotyö vastaanotolla ja poliklinikalla 12 osp 
Asiakas/potilaspalvelu vastaanotolla ja poliklinikalla 
Potilashoitotyö poliklinikalla 
Lääkehoito  
 
Asiakaspalvelu ja tietohallinta sosiaali- ja terveysalan yksiköissä 18 osp 
 

 OPINTOJAKSOT 

Ammatillisuus asiakaspalvelu ja tietohallinnassa 10 
osp 

Tietohallinta asiakaspalvelu ja potilashoitotyössä 10 
osp 

 
Keskeiset sisällöt:   
 
Opintojen ohjaus    
Ryhmänohjaaja    

• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen  

• Työssäoppimispaikkojen esittely  
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen    
• Ryhmäytymisen tukeminen    
• Ammatillisen kasvun tukeminen    
• Kansainvälistymisen mahdollisuus   
• HOPS päivitys   

 
Opinto-ohjaaja     

• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely    
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi –sivuston esittely   
   
Oman ammatillisuuden kehittäminen    

• Toiminnallinen kehittämistehtävä yksilö- tai ryh-
mätyönä   

   
Työhyvinvointi     

• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet     
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen     
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat     
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia  
• Hätäensiapu    
• Työilmapiiri         
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen,     
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus        

 
Yrittäjyys ja laatutyö  

• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus,   

• Sisäisen yrittäjyyden periaatteet   
• Oman osaamisen tuotteistaminen ja arviointi  
• Laatusuositukset sosiaali- ja terveydenhuollossa 
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvolli-

suudet lähihoitajan työssä   
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus   

 
Englanti  

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tieto-
hallinta 

• Lait, asetukset, ohjeistukset ja toimintaperiaatteet 
• Palvelu- ja maksujärjestelmä 
• Tietosuoja ja tietoturva 
• Muutokset sosiaali- ja terveysalalla 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattisanasto 
• Asiakirjojen, lausuntojen ja todistusten laadinta 

 
Laite, väline ja ohjelmaosaaminen 
 

• Tietokoneiden ja tablettien käyttö  
• Työvälineohjelmat ja oheislaitteet 
• Näppäilytekniikka/kymmensormijärjestelmä 
• Viestintävälineet, sosiaali- ja terveysalan tietover-

kot  
• Kanta.fi 
• Potilashallintaohjelmat  
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• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä  
Ruotsi  

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin  kielellä  
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos,  verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt   
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, verkko-opinnot pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokoukset, 
itsenäinen opiskelu  
 
Asiakaspalvelu ja potilashoitotyö vastaanotolla ja poli-
klinikalla 12 osp 

Asiakaspalvelu ja tietohallinta sosiaali- ja terveysalan 
yksiköissä 18 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Asiakas/potilaspalvelu vastaanotolla ja poliklinikalla 

• Moniammatillisuus vastaanotolla ja poliklinikalla 
• Ammatillinen vuorovaikutus 
• Ammattietikka 
• Kulttuuritietoisuus 

 
Potilashoitotyö poliklinikalla 

• Hoitotyönprosessi vastaanotolla ja poliklinikalla 
• Hoitotyö vastaanotolla ja poliklinikalla 
•     potilastietojen kirjaaminen, tiedottaminen ja      
•     raportointi (ISBAR) 
•     ajanvarauksen tekeminen 
•     palvelumaksujen perintä 
•     aseptiikka 
•     välinehuolto 
• Hoidon kiireellisyyden arviointi TRIAGE 
• Potilaan peruselintoimintojen arviointi  
• Potilaan valmistaminen tutkimuksiin (mm. radiolo-

giset tutkimukset, tähystystutkimukset) ja hoitotoi-
menpiteisiin, välineiden varaus 

• Tutkimuksissa ja hoitotoimenpiteissä avustami-
nen ja niiden tekeminen.   

• Potilaan tarkkailu ja hoito tutkimuksen aikana 
sekä sen jälkeen  

• Hoitotyön toteuttaminen eri sairauksissa (mm. sy-
dän- ja verisuonisairaudet, hengityselinsairaudet, 
neurologiset sairaudet, umpieritysrauhasten sai-
raudet, gastroenterologiset sairaudet, ihosairau-
det, mielenterveys- ja päihdeongelmat, vamma-
potilaan hoitotyö sekä erilaiset sosiaaliset ongel-
mat  ml. kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta) 

• Potilaan ohjaaminen ja jatkohoitoon ohjaus 
• Kuolevan potilaan kohtaaminen ja hänen läheis-

ten tukeminen ja ohjaaminen 
 

Lääkehoito  
• Lääkehoidon ja –huollon turvallinen toteutus sekä 

potilaan ohjaus lääkkeisiin liittyvissä asioissa 
• Lääkelaskenta 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 
työyhteisöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen 
opiskelu, pienryhmätyöskentelyt, verkko-opinnot, opinto-
käynnit 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Asiakaspalvelu ja tietohallinnan suunnittelu, toteu-
tus ja arviointi sosiaali- ja terveysalalla 

 
Oppimisympäristöt: Perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon toimintaympäristöt, lääkäriasemat, työterveys-
asemat, sosiaalihuollon työyksiköt verkko-oppimisympäris-
tössä 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen, verkko-opinnot 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen 
tukeminen) hyväksytysti ennen Asiakaspalvelu ja tietohallinnan osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.  
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: 
 
Ammatillisuus asiakaspalvelu ja tietohallinnassa  

• Opintojen ohjaus: Aktiivinen osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen 
palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  

• Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suori-
tettu (S).   

• Yrittäjyys ja laatutyö: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Työhyvinvointi: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).   
• Ruotsin kieli: Tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Englannin kieli: Tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Tietohallinta asiakaspalvelu ja potilashoitotyössä  

• Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän tietohallinta; tentti/tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu 
(S) 

• Laite, väline ja ohjelmaosaaminen; tentti/tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S)  
 

Asiakaspalvelu ja potilashoitotyö vastaanotolla ja poliklinikalla     
• Asiakaspalvelu vastaanotolla ja poliklinikalla; tentti/tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Potilashoitotyö poliklinikalla; tentti/tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Lääkehoito vastaanotolla ja poliklinikalla; tentti/tehtävä, arvioidaan arvosanalla suorittu (s) 

 
Asiakaspalvelu ja tietohallinta sosiaali- ja terveysalan yksiköissä   

• Toiminta vastaanotolla, poliklinikalla ja osastolla: Opiskelijan itsearviointi, kirjallinen ja suullinen palaute työssä-
oppimisen ohjaajalta ja opettajalta. Työssäoppimisen tehtävien arviointi arvosanalla suoritettu (S). Työssäoppi-
misjakson arviointi arvosanalla suoritettu (S)   

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla.  
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa asiakaspalvelu ja tietohallinnasa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan 
työtehtävissä terveyskeskuksessa, sairaalan poliklinikalla tai osastolla, lääkäriasemalla, työterveysasemalla tai sosiaali-
huollon työyksiköissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi:  
Ensiapu ja peruselvytys taidot arvioidaan harjoitustuntien yhteydessä (suoritettu).  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Asiakaspalvelu ja tietohallinta 50 osp osaamisalan ammatti-
osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma  
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson lop-
puvaiheessa. Opiskelija osallistuu työyhteisön työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti.  
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä  
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-
totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Asiakkaan / potilaan asiakaspalvelun ja siihen liittyvän tietohallinnan suunnittelu, toteutus ja arviointi hoito- ja palvelu-
suunnitelman mukaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Asiakaspalvelu ja tietohallinnan suunnittelu, toteutus 
ja arviointi erilaisissa toimintaympäristöissä.   
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Opiskelija osoittaa osaamisensa asiakaspalvelu ja tietohallinnassa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoita-
jan työtehtävissä terveyskeskuksessa, sairaalan poliklinikalla tai osastolla, lääkäriasemalla, työterveysasemalla tai 
sosiaalihuollon työyksiköissä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oman työn suunnittelu ja 
organisointi 

suunnittelee ja organisoi 
työnsä asiakas- tai potilas-
lähtöisesti ja toimintaympä-
ristöönsä sopivaksi.  

suunnittelee ja organisoi 
työnsä asiakas- tai potilas-
lähtöisesti ja hahmottaa 
työnsä kokonaisuutena. 

suunnittelee ja organisoi 
työnsä asiakas- tai potilas-
lähtöisesti ottaen huomioon 
toimintaympäristönsä eri-
tyispiirteitä. Muuttaa suju-
vasti toimintaansa 

 
Hoidon ja tuen tarpeen kii-
reellisyyden arviointi 
 
 

arvioi hoidon tai tuen tar-
peen kiireellisyyttä ja ohjaa 
asiakasta tai potilasta hoi-
toon tai palveluihin hakeutu-
misessa työryhmän jäse-
nenä. 

arvioi hoidon tai tuen tar-
peen kiireellisyyden ja ohjaa 
asiakasta tai potilasta hoi-
toon tai palveluihin hakeutu-
misessa. 

määrittelee hoidon tai tuen 
tarpeen ja kiireellisyyden 
sekä ohjaa ja neuvoo itse-
näisesti asiakasta tai poti-
lasta ja hänen läheisiään 
hoitoon tai palveluihin ha-
keutumisessa. 

tekee ajanvarauksia tutuissa 
tilanteissa käyttäen potilas- 
ja asiakashallinto-ohjelmia 
siten, että ottaa huomioon 
hoidon porrastuksen ja tuen 
tarpeen kiireellisyyden sekä 
asiakkaan tai potilaan jatko-
hoidon ja tuen tarpeen 

tekee ajanvarauksia käyt-
täen potilas- ja asiakashal-
linto-ohjelmia siten, että ot-
taa huomioon hoidon por-
rastuksen ja tuen tarpeen 
kiireellisyyden sekä asiak-
kaan tai potilaan jatkohoi-
don ja tuen tarpeen. 

tekee itsenäisesti ajanva-
rauksia käyttäen potilas- ja 
asiakashallinto-ohjelmia 
siten, että ottaa huomioon 
hoidon porrastuksen ja tuen 
tarpeen kiireellisyyden sekä 
asiakkaan tai potilaan 
jatkohoidon ja tuen tarpeen 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen ja moniammatil-
linen yhteistyö 

tukee terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn edistä-
misessä ja ylläpitämisessä 
eri-ikäisiä ja erilaisista ter-
veydellisistä ja sosiaalisista 
ongelmista kärsiviä ja kult-
tuuritaustaltaan erilaisia asi-
akkaita tai potilaita. Hakee 
tarvittaessa apua muilta työ-
ryhmän jäseniltä. 

tukee terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn edistä-
misessä ja ylläpitämisessä 
eri-ikäisiä ja erilaisista sosi-
aalisista ja terveydellisistä 
ongelmista kärsiviä asiak-
kaita tai potilaita suunnitel-
mallisesti ja asiakaslähtöi-
sesti. Kohtelee tasa-arvoi-
sesti kulttuuritaustaltaan 
erilaisia asiakkaita tai poti-
laita. 

tukee terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn edistä-
misessä ja ylläpitämisessä 
eri-ikäisiä ja erilaisista sosi-
aalisista ja terveydellisistä 
ongelmista kärsiviä asiak-
kaita tai potilaita suunnitel-
mallisesti, yksilöllisesti ja 
asiakaslähtöisesti. Kohtelee 
tasa-arvoisesti ja ymmärtä-
västi kulttuuritaustaltaan eri-
laisia asiakkaita tai potilaita 
ja heidän läheisiään 

toimii moniammatillisen 
työryhmän jäsenenä 

toimii yhteistyökykyisesti 
moniammatillisen työryh-
män jäsenenä ja osoittaa 
kiinnostusta työnsä kehittä-
miseen 

toimii luovasti ja innostu-
neesti moniammatillisen työ-
ryhmän jäsenenä ja kehittää 
työtään 

Taloudellinen ja laadukas 
toiminta 

toimii taloudellisesti, kustan-
nustietoisesti ja työpaikan 
laatusuositusten mukaisesti 
työryhmän jäsenenä ottaen 
huomioon kestävän kehityk-
sen periaatteet 

toimii taloudellisesti, kustan-
nustietoisesti ja työpaikan 
laatusuositusten mukaisesti 
ottaen huomioon kestävän 
kehityksen periaatteet. 

toimii taloudellisesti, kustan-
nustietoisesti ja työpaikan 
laatusuositusten mukaisesti 
ottaen huomioon kestävän 
kehityksen periaatteet ja pa-
rantaa toimintaa tekemällä 
kehittämisehdotuksia. 

perii sosiaali- ja terveysalan 
palvelumaksuja sekä kirjoit-
taa todistuksia ja lausuntoja 
annettujen ohjeiden mukai-
sesti. 

perii sosiaali- ja terveysalan 
palvelumaksuja ja kirjoittaa 
todistuksia ja lausuntoja 
sekä ohjaa asiakasta tai po-
tilasta niiden käytössä. 

perii sosiaali- ja terveysalan 
palvelumaksuja ja kirjoittaa 
todistuksia ja lausuntoja 
sekä ohjaa yksilöllisesti 
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asiakasta tai potilasta niiden 
käytössä 

Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista. 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman saamisensa 
tuotteistamismahdollisuuk-
sia. 

suunnittelee ja kehittää aktii-
visesti yrittäjyysvalmiuksi-
aan. Arvioi realistisesti 
oman osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuksia. 

Tutkimuksissa ja toimenpi-
teissä työskentely 

valmistaa asiakkaan tai poti-
laan turvallisesti tavallisim-
piin toimenpiteisiin sekä va-
raa ja huoltaa niihin tarvitta-
vat välineet. 

valmistaa asiakkaan tai poti-
laan turvallisesti toimenpitei-
siin sekä varaa ja huoltaa 
niihin tarvittavat välineet ja 
avustaa toimenpiteessä 

valmistaa asiakkaan tai poti-
laan turvallisesti, yksilölli-
sesti ja asiakaslähtöisesti 
toimenpiteisiin sekä varaa ja 
huoltaa niihin tarvittavat väli-
neet ja avustaa toimenpi-
teessä. 

tarkkailee ja hoitaa asia-
kasta tai potilasta tutkimuk-
sen tai toimenpiteen aikana 
ja sen jälkeen sekä tunnis-
taa asiakkaan tai potilaan 
tarpeita. Tallentaa havainnot 
ja tiedottaa asiakkaan tai 
potilaan tilasta työryhmälle 
sekä hakee tarvittaessa 
apua. 

tarkkailee ja hoitaa asia-
kasta tai potilasta tutkimuk-
sen tai toimenpiteen aikana 
ja sen jälkeen ja tunnistaa 
asiakkaan tai potilaan yksi-
löllisiä tarpeita. Tallentaa 
havainnot ja tiedottaa asiak-
kaan tai potilaan tilasta työ-
ryhmälle suullisesti ja kirjalli-
sesti. 

tarkkailee ja hoitaa asiakas-
lähtöisesti ja yksilöllisesti 
asiakasta tai potilasta tutki-
muksen tai toimenpiteen ai-
kana ja sen jälkeen. Tallen-
taa havainnot ja tiedottaa 
asiakkaan tai potilaan tilasta 
olennaiset asiat työryhmälle 
suullisesti ja kirjallisesti. 

tukee työryhmän jäsenenä 
asiakasta tai potilasta ja hä-
nen läheisiään erilaisissa 
hoito- ja huolenpitotilan-
teissa sekä kuolevan ihmi-
sen läheisiä surutyössä 

tukee asiakasta tai potilasta 
ja hänen läheisiään erilai-
sissa hoitoja huolenpitotilan-
teissa. Tukee kuolevan ih-
misen läheisiä surutyössä. 

vastaa asiakkaan tai poti-
laan ja tämän läheisten tar-
peisiin erilaisissa hoito- ja 
huolenpitotilanteissa. Tukee 
kuolevan ihmisen läheisiä 
surutyössä. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Tutkimuksissa ja 
toimenpiteissä 
työskentely  

tekee tavallisimpia työhönsä 
kuuluvia laboratoriotutki-
muksia sekä ohjaa asia-
kasta tai potilasta niihin. 

tekee työhönsä kuuluvat 
laboratoriotutkimukset ja oh-
jaa asiakasta tai potilasta 
niihin.  

tekee työhönsä kuuluvat 
laboratoriotutkimukset ja oh-
jaa asiakaslähtöisesti ja 
vastuullisesti asiakasta tai 
potilasta niihin. 

ohjaa ja auttaa asiakasta 
tai potilasta tavallisimpiin 
radiologisiin tutkimuksiin ja 
hoitoihin valmistautumi-
sessa 

ohjaa ja auttaa asiakasta 
tai potilasta radiologisiin 
tutkimuksiin ja hoitoihin 
valmistautumisessa. 

ohjaa ja auttaa asiakasta tai 
potilasta radiologisiin tutki-
muksiin ja hoitoihin valmis-
tautumisessa sekä toimii 
asiakaslähtöisesti ja vas-
tuullisesti. 

Asiakaspalvelu ja 
viestintä 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita vastuullisesti vastaan-
ottotilanteissa ja puheli-
messa. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita yksilöllisesti ja vastuulli-
sesti vastaanottotilanteissa 
ja puhelimessa 

työskentelee asiakaslähtöi-
sesti, itsenäisesti ja vastuul-
lisesti yksilöllisessä asiakas-
palvelussa vastaanottotilan-
teessa ja puhelinpalvelussa. 

ilmaisee asiansa ymmärret-
tävästi erilaisissa viestintäti-
lanteissa ja laatii kirjallisia ja 
sähköisiä asiakirjoja sosi-
aali- ja terveysalan tarpeisiin 
työryhmän jäsenenä. 

ilmaisee asiansa selkeästi 
ja ymmärrettävästi sekä laa-
tii kirjallisia ja sähköisiä 
asiakirjoja sosiaali- ja ter-
veysalan tarpeisiin. 

ilmaisee asiansa erilaisissa 
viestintätilanteissa selkeästi 
ja tavoitteellisesti sekä laatii 
kirjallisia ja sähköisiä asia-
kirjoja sosiaali- ja terveys-
alan erilaisiin tarpeisiin. 

Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn 
huomioon ottaminen 

huolehtii työryhmässä asiak-
kaan tai potilaan lähiympä-
ristön puhtaanapidosta, ter-
veellisyydestä ja turvallisuu-
desta.  

huolehtii asiakkaan tai poti-
laan lähiympäristön puhtaa-
napidosta, terveellisyydestä, 
turvallisuudesta ja viihtyisyy-
destä. 

huolehtii asiakkaan tai poti-
laan lähiympäristön puhtaa-
napidosta, terveellisyydestä, 
turvallisuudesta ja viihtyisyy-
destä sekä ottaa huomioon 
esteettisyyden 

Tietohallinnan laitteiden, 
välineiden ja ohjelmien 
hyödyntäminen 

käyttää viestintävälineitä ja 
sosiaali- ja terveysalan tieto-
verkkoja omaan ammat-
tialaansa kuuluvissa tehtä-
vissä 

käyttää sujuvasti viestintä-
välineitä ja sosiaali- ja ter-
veysalan tietoverkkoja 
omaan ammattialaansa kuu-
luvissa tehtävissä 

käyttää soveltaen viestintä-
välineitä ja sosiaali- ja ter-
veysalan tietoverkkoja 
omaan ammattialaansa kuu-
luvissa tehtävissä. 
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käyttää työyhteisön potilas- 
ja asiakashallinto-ohjelmia 

käyttää sujuvasti työyhtei-
sön potilas- ja asiakashal-
linto-ohjelmia 

käyttää soveltaen työyhtei-
sön potilas- ja asiakashal-
linto-ohjelmia 

käyttää kymmensormijärjes-
telmää tai vastaavaa ja kir-
joittaa toimintaympäristönsä 
mukaista perusammattisa-
nastoa 

käyttää kymmensormijärjes-
telmää tai vastaavaa, kirjoit-
taa lähes virheettömästi ja 
käyttää toimintaympäris-
tönsä mukaista ammattisa-
nastoa. 

käyttää sujuvasti kymmen-
sormijärjestelmää tai vas-
taavaa, kirjoittaa virheettö-
mästi ja käyttää toimintaym-
päristönsä mukaista ammat-
tisanastoa 

käyttää tietokonetta, työväli-
neohjelmia ja oheislaitteita.  

käyttää tietokonetta, työväli-
neohjelmia ja oheislaitteita 
ja auttaa muita niiden käy-
tössä 

käyttää monipuolisesti 
tietokonetta, työvälineohjel-
mia ja oheislaitteita sekä oh-
jaa muita niiden käytössä ja 
ongelmatilanteissa. 

Lääkehoito käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa työryhmän tu-
kemana asiakasta tai poti-
lasta ja hänen läheisiään 
lääkkeiden käyttöön liitty-
vissä asioissa, säilyttämi-
sessä, hävittämisessä sekä 
lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa asiakasta tai 
potilasta ja hänen läheisiään 
lääkkeiden käyttöön liitty-
vissä asioissa, säilyttämi-
sessä, hävittämisessä sekä 
lääkemääräysten uusimi-
sessa 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa aktiivisesti 
asiakasta tai potilasta ja hä-
nen läheisiään lääkkeiden 
käyttöön liittyvissä asioissa, 
säilyttämisessä, hävittämi-
sessä sekä lääkemääräys-
ten uusimisessa 

tarkkailee työryhmän tuke-
mana lääkkeiden vaikutuk-
sia ja yhteisvaikutuksia sekä 
tunnistaa yleisimpiä haitta- 
ja sivuvaikutuksia ja väärin-
käytön ilmiöitä, joista tiedot-
taa moniammatillisessa työ-
ryhmässä. 

tarkkailee lääkkeiden vaiku-
tuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tunnistaa yleisimpiä 
haitta- ja sivuvaikutuksia ja 
väärinkäytön ilmiöitä, joista 
tiedottaa moniammatilli-
sessa työryhmässä 

tarkkailee lääkkeiden vaiku-
tuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tunnistaa yleisimmät 
haitta- ja sivuvaikutukset ja 
väärinkäytön ilmiöt. Tiedot-
taa itsenäisesti suullisesti ja 
kirjallisesti havainnoistaan 
moniammatillisessa työryh-
mässä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Sosiaali- ja terveysalan 
palvelujärjestelmää, 
asiakkaan ohjausta sekä 
tietosuojaa koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
palvelu- ja maksujärjestel-
mää sekä käyttää tietojaan 
työryhmän jäsenenä asia-
kasohjaustilanteissa 

hyödyntää työssään sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
palvelu- ja maksujärjestel-
mää sekä käyttää tietojaan 
asiakasohjaustilanteissa 

hyödyntää työssään sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
palveluja maksujärjestelmää 
sekä käyttää tietojaan yksi-
löllisesti asiakasohjaustilan-
teissa 

ottaa huomioon työssään 
salassapitoon, julkisuuslain-
säädäntöön ja hallintome-
nettelylakiin liittyvät näkö-
kohdat ja noudattaa tieto-
suojaa 

ottaa huomioon yössään 
salassapitoon, julkisuuslain-
säädäntöön ja hallintome-
nettelylakiin liittyvät näkö-
kohdat ja käyttää keskeisim-
piä tietosuojauksen mene-
telmiä. 

ottaa huomioon yössään 
salassapitoon, julkisuuslain-
säädäntöön ja hallintome-
nettelylakiin liittyvät näkö-
kohdat ja noudattaa tieto-
suojaa säädösten edellyttä-
mällä tavalla. Arvioi ja kehit-
tää tietosuojakysymyksiä ja 
käytäntöjä. 

noudattaa työssään keskei-
siä vastaanottoja polikliini-
sen hoitotyön toimintaperi-
aatteita 
 

noudattaa työssään keskei-
siä vastaanotto- ja polikliini-
sen hoitotyön toimintaperi-
aatteita ja perustelee niillä 
toimintaansa. 

noudattaa työssään keskei-
siä vastaanotto- ja polikliini-
sen hoitotyön toimintaperi-
aatteita ja perustelee niillä 
monipuolisesti toimintaansa. 

Terveyttä, hyvinvointia, 
elimistön rakennetta ja 
toimintaa, elintoimintoja, 
sairauksia ja sosiaalisia 
ongelmia koskevan tiedon 
hallinta 
 

hyödyntää työssään tietoa 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, elimistön 
rakenteesta ja toiminnasta, 
elintoiminnoista, sairauk-
sista (ml. somaattiset, mie-
lenterveys- ja päihdesairau-
det) ja sosiaalisista ongel-
mista (ml. kaltoinkohtelu ja 

perustelee toimintaansa tie-
doilla terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisestä, eli-
mistön rakenteesta ja toi-
minnasta, elintoiminnoista, 
sairauksista ja sosiaalisista 
ongelmista 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla ter-
veyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisestä, elimistön raken-
teesta ja toiminnasta, elin-
toiminnoista, sairauksista ja 
sosiaalisista ongelmista 
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perhe- ja lähisuhdeväkival-
lan uhka). 

Lääkehoitoa koskevan tie-
don hallinta 
 

hyödyntää lääkehoidon eri 
tehtävissä tietoa sairauk-
sista, lääkeaineryhmistä, 
lääkemuodoista, lääk-
keenantotavoista, lääkkei-
den väärinkäytön ilmiöistä 
sekä lääkehoitoa ohjaavista 
säädöksistä 

perustelee toimintaansa lää-
kehoidon eri tehtävissä tie-
doilla sairauksista, lää-
keaineryhmistä, lääkemuo-
doista, lääkkeen-antota-
voista, lääkkeiden väärin-
käytön ilmiöistä sekä lääke-
hoitoa ohjaavista säädök-
sistä. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lääkehoidon 
eri tehtävissä tiedoilla sai-
rauksista, lääkeaineryh-
mistä, lääkemuodoista, 
lääkkeen antotavoista, lääk-
keiden väärinkäytön ilmi-
öistä sekä lääkehoitoa oh-
jaavista säädöksistä 

Sosiaali- ja terveysalan 
muutoksia koskevan tie-
don hallinta  

hankkii tietoa sosiaali- ja ter-
veysalan muutoksista ja on 
tietoinen niiden vaikutuk-
sista omaan työhönsä. 

hankkii tietoa sosiaali- ja ter-
veysalan muutoksista ja on 
tietoinen niiden vaikutuk-
sista sosiaali- ja terveyden-
huollon järjestelmään ja 
omaan työhönsä. 

hankkii laajasti tietoa sosi-
aali- ja terveysalan muutok-
sista ja on tietoinen niiden 
vaikutuksista sosiaali- ja ter-
veydenhuollon järjestel-
mään ja omaan työhönsä. 

 
Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna työs-
sään tietoa oman alan yrittä-
jyydestä, osaamisen tuot-
teistamisesta ja sisäisen 
yrittäjyyden merkityksestä, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta. 

hyödyntää työssään tietoa 
oman alan yrittäjyydestä, 
osaamisensa tuotteistami-
sesta ja toimii sisäisen yrit-
täjyyden periaatteiden mu-
kaan. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa oman alan 
yrittäjyydestä ja osaami-
sensa tuotteistamisesta ja 
toimii sisäisen yrittäjyyden 
periaatteiden mukaan. 

Tietohallintaa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää työssään keskei-
siä tietohallintaan liittyviä 
asioita 

hyödyntää tietohallintaa 
koskevaa tietoa työssään 

soveltaa tietohallintaa kos-
kevaa tietoa työssään 

Työehtosopimusta, työn-
hakuasiakirjoja ja työsopi-
musta koskevan tiedon 
hallinta 

osoittaa työssään tietonsa 
lähihoitajan työhön liittyvistä 
työehtosopimuksen mukai-
sista oikeuksista ja velvolli-
suuksista sekä työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

perustelee toimintaansa lä-
hihoitajan työtä määrittele-
villä työehtosopimuksen oi-
keuksilla ja velvollisuuksilla. 
Osoittaa työssään tietonsa 
työnhakuasiakirjojen ja työ-
sopimuksen laadinnasta 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä työehto-
sopimuksen oikeuksilla ja 
velvollisuuksilla. Osoittaa 
työssään tietonsa työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen jousta-
vasti ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä sekä hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä ja hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti yhdellä vie-
raalla kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa työ-
tilanteissa, tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja kehittymis-
tarpeitaan. Antaa palautetta 
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osaamistaan. Pyytää tarvit-
taessa ohjausta. 

esittäen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

tekee työhönsä liittyviä va-
lintoja ja päätöksiä sekä rat-
kaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia. Perustelee 
toimintaansa ammatillisilla 
tiedoilla ja hankkii tarvitta-
essa lisätietoa. 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja toimii 
vastuullisesti moniammatilli-
sessa työryhmässä. Käyttää 
aktiivista läsnäoloa työme-
netelmänä. 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja edis-
tää asiakkaan tai potilaan 
hyvinvointia vuorovaikutuk-
sellisin keinoin sekä toimii 
vastuullisesti ja yhteistyöky-
kyisesti.  

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja edis-
tää asiakkaan tai potilaan 
hyvinvointia oma-aloittei-
sesti ja yksilöllisesti vuoro-
vaikutuksellisin keinoin.  
Saa työstään asiakkailta tai 
potilailta ja heidän läheisil-
tään hyvää palautetta. 

Ammattietiikka työskentelee sosiaali- ja 
terveysalanarvoperustan 
(ml. tasa-arvo ja yhdenver-
taisuus), toimintaperiaattei-
den ja säännösten mukai-
sesti 

työskentelee sosiaali- ja 
terveysalan arvoperustan, 
toimintaperiaatteiden ja 
säännösten mukaisesti ja 
perustelee toimintansa 
niillä. 

työskentelee sosiaali- ja 
terveysalan arvoperustan, 
toimintaperiaatteiden ja 
säännösten mukaisesti ja 
perustelee monipuolisesti 
toimintansa niillä 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

toimii työpaikan työhyvin-
vointi- ja työsuojeluohjeiden 
sekä sähkö- ja paloturvalli-
suusmääräysten mukaisesti. 

toimii työpaikan työhyvin-
vointi ja työsuojeluohjeiden 
sekä sähkö- ja paloturvalli-
suusmääräysten mukaisesti. 
Torjuu työn aiheuttamia ter-
veysvaaroja ja -haittoja 

toimii työpaikan työhyvin-
vointi ja työsuojeluohjeiden 
sekä sähkö- ja paloturvalli-
suusmääräysten mukaisesti. 
Torjuu työn aiheuttamia ter-
veysvaaroja ja -haittoja sekä 
tapaturmien uhkatekijöitä 

toimii noudattaen työyhtei-
sön turvallisuuden ja hyvin-
voinnin perusperiaatteita 

toimii siten, että osallistuu 
työyhteisön kokonaisvaltai-
sen turvallisuuden ja hyvin-
voinnin ylläpitämiseen 

osallistuu työyhteisön turval-
lisuuden ja hyvinvoinnin yl-
läpitämiseen, arviointiin ja 
edistämiseen sekä tunnistaa 
turvallisuuden ja hyvinvoin-
nin uhkia. 

toimii työpaikan hygienia-
käytäntöjen ja aseptisen 
työjärjestyksen mukaisesti 
ja huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan. 

toimii aseptisten periaattei-
den mukaisesti eri toimin-
taympäristöissä 

soveltaa työssään aseptisen 
toiminnan periaatteita eri toi-
mintaympäristöissä ja pe-
rustelee toimintansa. 

työskentelee ergonomisesti 
tavallisissa työtilanteissa ja 
ennaltaehkäisee työn ai-
heuttamia tapaturmia ja 
vammoja. 

työskentelee ergonomisesti 
erilaisissa työtilanteissa ja 
ennaltaehkäisee työn ai-
heuttamia tapaturmia ja 
vammoja 

työskentelee ergonomisesti 
oikein erilaisissa työtilan-
teissa hyödyntäen asiak-
kaan voimavaroja ja apuvä-
lineitä ja ennaltaehkäisee 
työn aiheuttamia tapaturmia 
ja vammoja 

antaa ensiavun ja toimii työ-
ryhmän jäsenenä elvytysti-
lanteessa. 

antaa ensiavun ja toimii työ-
ryhmän jäsenenä elvytysti-
lanteessa 

antaa ensiavun ja toimii työ-
ryhmän jäsenenä elvytyk-
sessä ja muissa polikliini-
sissa ensihoitotilanteissa 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään asiakaspalvelu ja tietohallinnan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.3 ENSIHOIDON OSAAMISALA 
 

2.3.1 ENSIHOITOPALVELUSSA TOIMIMINEN 35 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• arvioida potilaan tilan, suunnitella ja toteuttaa potilaan tarvitseman perushoidon ja ensihoidon 
• ohjata asiakasta ensihoitopalveluun ja ensihoitoon liittyvissä tilanteissa 
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä sekä tehdä viranomaisyhteistyötä 
• toimia hälytysajossa ja kuljettaa ambulanssia 
• käyttää työssään tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita 
• antaa lääkkeitä ja toteuttaa lääkehoidon lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito-opas 

2005:32, liite 8) 
• käyttää työssään ensihoitopalvelussa työskentelyn edellyttämää tietoperustaa 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• toimia ensihoitotyötä ohjaavia arvoja sekä ammattieettisiä toimintaohjeita ja periaatteita noudattaen 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan 
• toimia ensihoitoa koskevien työhyvinvointi- ja turvallisuussäädösten mukaan 
• suojata itsensä asiakkaan tartunnoilta ja ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä. 

 

TUTKINNON OSA KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT  
 
Keskeiset sisällöt:  
 

• Potilaan perushoito ja ensihoitoprosessin toteuttaminen 
• Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• Viranomaisyhteistyö ja viestintä 
• Hälytysajossa toimiminen ja ambulanssin käyttö ensihoitopalvelussa 
• Tutkimusmenetelmien ja -välineiden, terveydenhuollon laitteiden sekä siirtovälineiden käyttäminen 
• Lääkehoito, hoidon seuranta ja arviointi 
• Ensihoitotyötä koskevan tiedon hallinta 
• Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
 
 Ammatillisuus ensihoitotyössä 10 osp 
 
 Ensihoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi 13 osp 
 
 Toimiminen ensihoitopalvelussa 12 osp  
 

OPINTOJAKSOT  

Ammatillisuus ensihoitotyössä 10 osp Ensihoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi 13 
osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Opintojen ohjaus     
Ryhmänohjaaja     

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Ensihoitopalvelu  
Ensihoitojärjestelmä 
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• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen 

• Työssäoppimispaikkojen esittely      
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen     
• Ryhmäytymisen tukeminen     
• Ammatillisen kasvun tukeminen     
• Kansainvälistymisen mahdollisuudet     
• Hops-päivitys 

    
Opinto-ohjaaja   

• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely    
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi –sivuston esittely    
     
Ammatillisuuden kehittäminen     

• Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma 

   
Työhyvinvointi       

• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet       
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen       
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat       
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia       
• Työilmapiiri       
• Hätäensiapu       
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen,       
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus    
• Kuntoharjoitteluohjelma: fyysisen ja psyykkisen 

kunnon ylläpitäminen, fyysisen kunnon (kestä-
vyys, voima, notkeus) testit opiskelun alussa ja lo-
pussa, kuntosaliharjoittelun perusteet, testaukset, 
oman harjoitusohjelman suunnittelu, toteutus ja 
seuranta  
  

Yrittäjyys ja laatutyö   
•  Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 

rahoitus, 
• Sisäisen yrittäjyyden periaatteet 
• Oman osaamisen tuotteistaminen, sisäinen yrittä-

jyys    
• Laatusuositukset ensihoidossa  
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvolli-

suudet lähihoitajan työssä 
•  Työnhakuasiakirjat ja työsopimus    

 
Englanti 

• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä 
 
Ruotsi  

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin kielellä 
   
Oppimisympäristöt: Oppilaitos,  verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt    
 
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, verkko-opinnot, pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset,  yhteisökokoukset, 
itsenäinen opiskelu    
 
 
 

• historia  
• ohjeistus ja säädökset 
• tavoitteet ja käsitteet 
• eettiset periaatteet  
• hätäkeskustoiminta 
• ensihoidon taktiikka 

  
Ensihoitopalvelut ja -toimintaympäristöt 

• hoitotasot ja henkilöstö 
• lääkinnälliset hälytysajoneuvot ja niiden varus-

teet 
• viranomaisyhteistyö; poliisi, palo- ja pelastuslai-

tos, sosiaalipäivystys 
• toiminta monipotilas- ja suuronnettomuustilan-

teissa 
 
Ensihoidon viestintä 

• VIRVE 
• kirjaaminen ja raportointi (ISBAR) 
• konsultaatio 
• sähköinen kirjaaminen 

 
Hälytysajo 

• hälytysajoneuvon hallinta ja käyttökunnosta 
huolehtiminen 

• harjoitusajorataharjoittelu 
• hälytysajoneuvon hallinta 
• hälytysajoneuvon tekniset välineet 

 
Ensihoitotyö I  
 
Ensihoitoa tarvitsevien potilaiden sairaudet; patofy-
siologia, tutkiminen, seuranta, hoitaminen, arvioimi-
nen ja ohjaaminen 
 

• tajunnan häiriöt ja tajuttomuus 
• hengitysvaikeus 
• verenkierron häiriöt 
• elottomuus 
• sokki 
• maha-suolikanavan häiriöt 
• virtsaamisvaivat 
• poikkeava verensokeripitoisuus 
• yliherkkyysoireet 
• aistielinten oireet 
• päänsärky 

 
Ensihoitotyö II  
 
Vammautuminen 

• mekaaninen vammautuminen 
• vammapotilaan tutkiminen, tukeminen ja hoito 
• päänvammat 
 

Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat hätätilanteet 
• myrkytykset 
• hukkuminen 
• sähkötapaturmat 
• lämmön ja kylmyyden aiheuttamat vammat 
• kaasujen ja kemikaalien aiheuttamat vammat 
• säteilyn aiheuttamat vammat 

 
Erityistehtävät 

• lapsipotilas ensihoidossa 
• ikääntynyt potilas ensihoidossa 
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• raskausajan ongelmatilanteiden ja synnytyksen 
hoitaminen ensihoidossa 

• mielenterveys- ja päihdepotilas ensihoidossa 
• kuoleman kohtaaminen ensihoidossa 

 
Lääkehoito ensihoitotyössä  
Turvallinen lääkehoito 

• lääkehoitosuunnitelma 
• lääkehoidon vastuualueet ensihoidossa 
• lääkkeiden antotavat  
• enteraalinen lääkkeenantotapa 
• parenteraalinen lääkkeenantotapa 
• ensihoidossa tavallisimmin käytettävät infuusio-

nesteet 
• perifeerisen suoniyhteyden avaaminen 
• nesteensiirtopotilaan hoito (suunnittelu, välineet, 

tarkkailu) 
• verensiirtopotilaan hoito (veriryhmät, verivalmis-

teet, verensiirron toteutus, hätäverensiirto) 
• lääkkeiden vaikutusten, yhteisvaikutusten, sivu- 

ja haittavaikutusten tarkkailu 
• lääkelaskenta 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, työympäristöt, verkko-
oppimisympäristö  
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, simulaatioharjoitukset, 
oppiminen työyhteisössä, verkko-opinnot  
  

Eho 3. Toimiminen ensihoitopalvelussa 12 osp  
 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Toiminta perustason tai hoitotason ensihoitoyksi-
köissä, sairaalan päivystyspoliklinikalla tai terveyskes-
kuksen päivystysvastaanotossa 
 
Oppimisympäristöt: Perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon työympäristöt, verkko-oppimisympäristössä 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen 
tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.  
 
Pääsyedellytys Ensihoitopalvelussa toimiminen -tutkinnon osaan kuuluvien ambulanssin kuljettamisen opintojen ja val-
mistavan koulutuksen osalta on B-luokan ajokortin suorittaminen ennen näiden opintojen alkamista.  
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.  
 
Tässä osaamisalassa oppimista arvioidaan:  
 
Ammatillisuus ensihoitotyössä 

• Opintojen ohjaus: Osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute. 
Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S)  



16 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

• Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suori-
tettu (S) 

• Työhyvinvointi: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Kuntoharjoittelusuunnitelma. Arvioidaan arvosa-
nalla suoritettu (S)  

• Yrittäjyys ja laatutyö: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S)  
• Englannin kieli: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Ruotsi kieli: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Ensihoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi  

• Ensihoitopalvelu: Tehtävä ensihoitojärjestelmästä ja ensihoidon viestinnästä, ajokoe, arvioidaan arvosanalla 
suoritettu (S) 

• Ensihoitotyö I: Tentti/tehtävä, osallistuminen harjoitustunneille, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Ensihoitotyö II: Tehtävä, osallistuminen harjoitustunneille, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Lääkehoito ensihoitotyössä: Tentti, osallistuminen harjoitustunneille, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Toimiminen ensihoitopalvelussa   

• Toimiminen perustason tai hoitotason ensihoitoyksiköissä, sairaalan päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuk-
sen päivystysvastaanotolla:  Työssäoppimisjakson arviointi arvosanalla suoritettu (S)   

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva osaamisalan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö on suoritettava hyväksytysti ennen osaamisalan arvosanan antamista. 
 
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin osaamisalan vaadittavaa ammattitaitoa ei voida työtä tekemällä  ammattiosaamisen näytössä kattavasti  
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien mene-
telmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ensihoitopalvelussa toimimisessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan 
työtehtävissä perustason tai hoitotason ensihoitoyksiköissä, sairaalan päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen päi-
vystysvastaanotossa. 
 
Muu osaamisen arviointi: Ajokoenäyttö 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Ensihoitopalvelussa toimiminen 35 osp osaamisalan ammatti-
osaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan aidoissa työelämätilanteissa työssäoppimisjak-
son yhteydessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön  työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakkaan / potilaan hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi ensihoitopalvelussa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT  
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä perustason tai hoitotason ensihoitoyksiköissä, sai-
raalan päivystyspoliklinikoilla tai terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla 
  

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)  
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä  

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Potilaan perushoito ja 
ensihoitoprosessin 
toteuttaminen 

arvioi potilaan tilan ja 
päättää vastuualueensa 
mukaisesti potilaan hoi-
dosta, hoito-ohjeen pyytämi-
sestä, kuljetuksesta ja tilan-
teen vaatimasta lisäavun 
kutsumisesta. 

arvioi potilaan tilan ja 
päättää vastuualueensa 
mukaisesti potilaan hoidosta 
ja tilanteen vaatimasta lisä-
avun kutsumisesta ja perus-
telee toimintaansa. 

suoriutuu itsenäisesti, 
järjestelmällisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 
vastuualueensa mukaisesti 
potilaan tilan arvioinnista 
oireiden ja löydösten sekä 
tapahtumatietojen perus-
teella. Tekee perustellut joh-
topäätökset potilaan hoi-
dosta ja lisäavun kutsumi-
sesta tilanteen edellyttä-
mällä tavalla. 

suunnittelee ja toteuttaa 
potilaan tarvitseman perus-
hoidon ja ensihoidon vas-
tuualueensa rajoissa sekä 
toimintayksikön ohjeistuk-
sen mukaan (mm. hengityk-
sen, verenkierron ja tajun-
nantason muutoksista ja 
häiriöistä kärsivän potilaan, 
verenvuotopotilaan, eri 
syistä johtuvista kivuista 
kärsivän potilaan, mielenter-
veys- ja/tai päihdepotilaan ja 
aggressiivisen potilaan 
hoito, elvytetyn potilaan 
hoito, mekaanisten ja ei-me-
kaanisten vammojen hoito 
ja synnytyksen hoito sairaa-
lan ulkopuolella). 

suunnittelee ja toteuttaa 
potilaan tarvitseman 
perushoidon itsenäisesti 
ja vastuualueensa rajoissa 
ensihoidon. Arvioi annetun 
hoidon ja tiedottaa potilaan 
voinnista. 

hyödyntää potilaan 
perushoidossa potilaalle 
soveltuvia hoitokäytäntöjä 
sekä suunnittelee ja toteut-
taa vastuualueensa rajoissa 
potilaan tarpeiden edellyttä-
män ensihoidon. Arvioi an-
netun hoidon ja toimii tilan-
teen vaatimalla tavalla tar-
koituksenmukaisesti. 

ohjaa eri-ikäisiä potilaita 
työryhmän jäsenenä 
erilaisissa ensihoidon 
tilanteissa. 

ohjaa eri-ikäisiä potilaita 
erilaisissa ensihoidon 
tilanteissa ja antaa kotihoi-
don ohjeet tilanteissa, joissa 
potilaskuljetusta ei tarvita. 

ohjaa joustavasti eri-ikäisiä 
potilaita erilaisissa ensihoi-
don tilanteissa, antaa koti-
hoidon ohjeet tilanteissa, 
joissa potilaskuljetusta ei 
tarvita sekä ohjaa potilasta 
tapaturmien ja sairauksien 
ennaltaehkäisyssä. 

työskentelee potilaiden ja 
omaisten kanssa ystävälli-
sesti, asiallisesti ja kunnioit-
tavasti. 

työskentelee potilaiden ja 
omaisten kanssa yksilölli-
sesti, aidosti, ymmärtävästi 
ja turvallisuudentunnetta 
luoden. 

työskentelee potilaiden ja 
omaisten kanssa yksilölli-
sesti, empaattisesti ja kun-
nioittavasti sekä turvallisuu-
dentunnetta luoden. 

huoltaa välineistön 
ja hoitoympäristön 
työryhmän jäsenenä. 

tarkastaa, täydentää, 
puhdistaa ja huoltaa 
itsenäisesti välineistön ja 
hoitoympäristön. 

huolehtii vastuullisesti ja 
tilanteen vaatimalla tavalla 
välineistön täydennyksestä, 
puhdistuksesta ja huollosta 
ja hoitoympäristöstä. Arvioi 
siivoustarpeen erikoistilan-
teiden jälkeen. 
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kirjaa ja raportoi potilaan 
ensihoitoprosessin 
mukaisen ensihoidon ja 
potilaan mukana 
olevan omaisuuden 
työryhmän jäsenenä. 

kirjaa ja raportoi vastuulli-
sesti potilaan taustatiedot, 
tapahtumatiedot, potilaan 
tilan, ensihoidon ja hoidon 
vasteen sekä potilaan 
mukana olevan omaisuu-
den. 

kirjaa ja raportoi 
vastuullisesti ja asiakasläh-
töisesti potilaan taustatiedot, 
tapahtumatiedot, potilaan ti-
lan, ensihoidon ja hoidon 
vasteen sekä potilaan mu-
kana olevan omaisuuden 
selkeästi, täsmällisesti ja 
jäsentyneesti. 

toimii työssään tulokselli-
sesti ja kustannustehok-
kaasti sekä ottaa huomioon 
käytettävissä olevat resurs-
sit työryhmän jäsenenä. 

toimii työssään tulokselli-
sesti ja kustannustehok-
kaasti sekä ottaa huomioon 
käytettävissä olevat resurs-
sit. 

toimii työssään ja työympä-
ristössään tuloksellisesti, it-
senäisesti ja kustannuste-
hokkaasti sekä ottaa huomi-
oon käytettävissä olevat re-
surssit. 

Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista. 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman osaami-
sensa tuotteistamis-mahdol-
lisuuksia. 

suunnittelee ja kehittää 
aktiivisesti yrittäjyysvalmiuk-
siaan. Arvioi realistisesti 
oman osaamisensa tuotteis-
tamis-mahdollisuuksia. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Viranomaisyhteistyö ja 
viestintä 

käyttää työryhmän jäsenenä 
ensihoidon potilastilanteissa 
ensihoidon kiireellisyysluok-
kia ja tehtäväkoodeja. 

käyttää ensihoidon 
potilastilanteissa ensihoidon 
kiireellisyysluokkia ja 
tehtäväkoodeja. 

käyttää sujuvasti ensihoidon 
potilastilanteissa ensihoidon 
kiireellisyysluokkia ja 
tehtäväkoodeja. 

käyttää VIRVE - laitteistoa 
ja viestii hätäkeskuksen 
kanssa VIRVE-viranomais-
verkkoa käyttäen ja ottaa 
vastaan ensihoidon tehtä-
viä. 

käyttää VIRVE - laitteistoa 
ja viestii hätäkeskuksen ja 
sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa VIRVE-viranomais-
verkkoa käyttäen ja ottaa 
vastaan ensihoidon tehtä-
viä. 

käyttää VIRVE -laitteistoa 
ja viestii hätäkeskuksen, 
sosiaali- ja terveystoimen 
sekä muiden pelastusviran-
omaisten kanssa VIRVE-vi-
ranomaisverkkoa käyttäen 
ja ottaa vastaan ensihoidon 
tehtäviä. 

Hälytysajossa toimiminen 
ja ambulanssin käyttö 
ensihoitopalvelussa 

hyödyntää työssään 
tietoa erityisajoneuvon 
hallinnasta sekä käyttää 
hallitusti auton teknisiä 
välineitä (mm. paarimeka-
nismeja). Huolehtii ajoneu-
von käyttökunnosta. Huo-
lehtii työryhmän jäsenenä 
potilasturvallisuudesta 
ajon aikana. Kuljettaa 
ambulanssia vähintään 
harjoitusajoradalla. 

hyödyntää työssään 
tietoa erityisajoneuvon 
hallinnasta sekä normaali- 
että erityisolosuhteissa sekä 
käyttää hallitusti auton tekni-
siä välineitä. Huolehtii ajo-
neuvon käyttökunnosta. 
Huolehtii vastuullisena työ-
ryhmän jäsenenä potilastur-
vallisuudesta ajon aikana. 
Kuljettaa ambulanssia vä-
hintään harjoitusajoradalla. 

hyödyntää työssään moni-
puolisesti tietoa erityisajo-
neuvon hallinnasta sekä 
normaali- että erityisolosuh-
teissa sekä käyttää hallitusti 
auton teknisiä välineitä. 
Huolehtii ajoneuvon käyttö-
kunnosta. Huolehtii vastuul-
lisena työryhmän jäsenenä 
potilasturvallisuudesta ajon 
aikana. Asennoituu ammatil-
lisesti hälytysajoon. Kuljet-
taa ambulanssia vähintään 
harjoitusajoradalla. 

Tutkimusmenetelmien ja -
välineiden, terveydenhuol-
lon laitteiden sekä 
siirtovälineiden 
käyttäminen 

käyttää turvallisesti 
vastuualueensa mukaisia 
ensihoidon tutkimusmene-
telmiä ja -välineitä sekä ter-
veydenhuollon laitteita ja 
siirtovälineitä esim. haastat-
telu, havainnointi, tunnus-
telu, auskultointi, laskimove-
rinäytteen ottaminen, pulssi-
oksimetri, 3- kytkentäinen 
EKG-valvontamonitori, 12- 
(13) kytkentäinen EKG-laite, 
verensokerimittari, kuume-
mittari, alkometri, verenpai-
nemittari, hapenantoväli-
neet, CPAP-laite, imulaite, 
puoliautomaattinen 

käyttää tarkoituksenmukai-
sesti vastuualueensa mukai-
sia ensihoidon tutkimusme-
netelmiä ja -välineitä potilas-
tilanteissa ja ymmärtää löy-
dösten merkityksen. Käyttää 
tarkoituksenmukaisesti ja 
turvallisesti terveydenhuol-
lon laitteita ja siirtovälineitä. 

käyttää perustellen, 
tarkoituksenmukaisesti, 
turvallisesti ja vastuullisesti 
ensihoidon vastuualueensa 
mukaisia tutkimusmenetel-
miä, -välineitä sekä tervey-
denhuollon laitteita ja siirto-
välineitä. Tekee johtopää-
töksiä löydöksistä ja hoidon 
vasteesta. 
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defibrillaattori, tukikauluri, 
tyhjiölastat ja -patja, potilas-
paarit, kauhapaarit, kanto-
tuoli ja pyörätuoli). Tuntee 
vastuualueensa.  
tunnistaa monitori- EKG:n 
avulla normaalin sinusryt-
min, rytmin taajuuden, sään-
nöllisyyden, eteisvärinän ja 
ekstrasystoliat sekä raportoi 
niistä. 

tunnistaa monitori- EKG:n 
avulla normaalin sinusryt-
min, rytmin taajuuden, sään-
nöllisyyden, eteisvärinän ja 
ekstrasystoliat sekä raportoi 
niistä. 

tunnistaa monitori- EKG:n 
avulla normaalin sinusryt-
min, rytmin taajuuden, sään-
nöllisyyden, eteisvärinän ja 
ekstrasystoliat sekä raportoi 
niistä. 

arvioi potilaan hapetuksen 
ja ventilaation riittävyyden, 
avustaa potilaan hengitystä 
hengityspalkeella, elvytysti-
lanteessa huolehtii potilaan 
hengitysteiden avoimuu-
desta larynx-maskin tai -tuu-
bin avulla ja avustaa 
intuboinnissa. 

arvioi potilaan hapetuksen 
ja ventilaation riittävyyden, 
avustaa potilaan hengitystä 
hengityspalkeella, elvytysti-
lanteessa huolehtii potilaan 
hengitysteiden avoimuu-
desta larynx-maskin tai –
tuubin avulla ja avustaa in-
tuboinnissa 

arvioi potilaan hapetuksen 
ja ventilaation riittävyyden, 
avustaa potilaan hengitystä 
hengityspalkeella, elvytysti-
lanteessa huolehtii potilaan 
hengitysteiden avoimuu-
desta laryn-xmaskin tai -tuu-
bin avulla ja avustaa intu-
boinnissa. 

Tutkimusmenetelmien 
ja -välineiden, terveyden-
huollonlaitteiden sekä 
siirtovälineiden käyttämi-
nen 

auskultoi potilaan 
hengitys- ja sydänäänet 
ja raportoi niistä tunnistaen 
normaalista poikkeamat. 

auskultoi potilaan 
hengitys- ja sydänäänet ja 
raportoi niistä tunnistaen 
normaalista poikkeamat. 

auskultoi potilaan 
hengitys- ja sydänäänet ja 
raportoi niistä tunnistaen 
normaalista poikkeamat. 

Lääkehoito, hoidon 
seuranta ja arviointi 

antaa luonnollista tietä 
annosteltavat vastuualu-
eensa mukaiset ensihoidon 
lääkkeet (kielenalusnitro, 
ISDN-suihke, ASA, rektaali-
nen diatsepaami, lapsen 
kuumetta alentava lääke per 
rectum, lääkkeellinen happi, 
inhaloitavat lääkkeet, au-
toinjektorit ja elvytystilan-
teessa adrenaliini iv.) toi-
mintayksikön ohjeistuksen 
mukaisesti. Hyödyntää työs-
sään tietoa lääkkeiden indi-
kaatioista ja kontraindikaati-
oista, lääkkeiden väärinkäy-
tön ilmiöistä ja hankkii tarvit-
taessa lisätietoa lääkehoi-
dosta luotettavista tietoläh-
teistä, esim. Pharmaca Fen-
nicasta. Tarkkailee lääkkei-
den vaikutusta. Hyödyntää 
työssään tietoa elvytyslääk-
keistä (i.v.) sekä Natrosteril-
, Ringersteril- ja glukoosiliu-
oksesta (G10) (i.v.) ja glu-
kagonista (i.m.). Suorittaa 
perifeerisen laskimon 
kanyloinnin, nesteensiirron 
laskimoon lähihoitajan vas-
tuualueella (STM:n Turvalli-
nen lääkehoitoopas 
2005:32, liite 8 Ensihoidon 
lääkehoidon vaativuusta-
sot). 

toteuttaa luotettavasti vas-
tuualueensa mukaisen lää-
kehoidon, tarkkailee poti-
lasta ja tunnistaa mahdolli-
set sivuvaikutukset sekä toi-
mii tilanteen vaatimalla ta-
valla. 

toteuttaa luotettavasti ja pe-
rusteellisesti vastuualu-
eensa mukaisen lääkehoi-
don, tarkkailee potilasta, te-
kee oikeat päätelmät lääk-
keiden sivuvaikutuksista ja 
toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla. Ottaa huomioon vai-
kutukset, joita potilaiden 
yleisesti käyttämät lääkkeet 
aiheuttavat. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Ensihoitotyötä koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
ensihoitotyötä ohjaavista 
säädöksistä ja säännöksistä 

noudattaa 
toimintayksikön ohjeita 
ensihoitoprosessin eri 
vaiheissa ja perustelee 

toimii ensihoitoprosessin eri 
vaiheissa ja muuttuvissa ti-
lanteissa itsenäisesti ja pe-
rustelee monipuolisesti ja 
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(ensihoitoa ohjaava lainsää-
däntö ja ohjeet, ensihoitojär-
jestelmä ja -palvelut, häly-
tysajon lainsäädäntö, työyk-
sikön toimintamalli, sairas-
autoluokitus, hälytysajoneu-
voille sattuneiden onnetto-
muuksien syiden selvityk-
set). 

johdonmukaisesti 
toimintaansa ensihoitotyötä 
ohjaavilla säädöksillä ja 
säännöksillä. 

johdonmukaisesti 
toimintaansa ensihoitotyötä 
ohjaavilla säädöksillä ja 
säännöksillä. Ohjaa 
asiakkaita ensihoidon 
tietoperustaa hyödyntäen. 

tuntee jonkin laitoksen 
pelastussuunnitelmaa ja 
tunnistaa siinä oman 
vastuualueensa. 

tuntee jonkin laitoksen 
pelastussuunnitelman ja 
kuvaa siinä vastuualueensa 
mukaisen toimintansa. 

tuntee jonkin laitoksen 
pelastussuunnitelman 
ja kuvaa siinä vastuualu-
eensa mukaisen toimin-
tansa. Perustelee kuvaus-
taan monipuolisesti 
asiatiedoilla. 

hyödyntää työssään 
tietoa ensihoitojärjestel-
mästä ja -palvelujen tuotta-
misesta. 

hyödyntää työssään 
tietoa ensihoitojärjestel-
mästä ja -palvelujen tuotta-
misesta sekä käyttää työs-
sään palvelun laatuun liitty-
vää peruskäsitteistöä. 

hyödyntää työssään 
tietoa ensihoitojärjestel-
mästä ja -palvelujen tuotta-
misesta sekä tuntee laadun 
mittareita ensihoidossa. 

kertoo, miten toiminta 
organisoidaan suuronnetto-
muustilanteissa. 

kertoo kattavasti, miten 
toiminta organisoidaan 
suuronnettomuustilanteissa. 

kertoo kattavasti, miten 
toiminta organisoidaan 
ja miten viranomaisyhteistyö 
toteutuu suuronnettomuus-
tilanteissa. 

hyödyntää tavallisimmissa 
ensihoidon auttamistilan-
teissa tietoa terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä, 
elintoiminnoista, sairauk-
sista, päihteiden käytön ja 
päihderiippuvuuden ilmi-
öistä, erilaisista vammoista, 
aseptiikasta sekä ihmisen 
elimistön normaalista raken-
teesta ja toiminnasta. 

perustelee 
ensihoitotoimintaansa 
tiedolla terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä, 
elintoiminnoista, sairauk-
sista, päihteiden käytön ja 
päihderiippuvuuden ilmi-
öistä, erilaisista vammoista 
ja aseptiikasta sekä ihmisen 
elimistön normaalista raken-
teesta ja toiminnasta. 

perustelee monipuolisesti 
ensihoitotoimintaansa 
tiedolla terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä, 
elintoiminnoista, sairauk-
sista, päihteiden käytön ja 
päihderiippuvuuden ilmi-
öistä, erilaisista vammoista 
ja aseptiikasta sekä ihmisen 
elimistön normaalista raken-
teesta ja toiminnasta. 

hyödyntää työssään 
tietoa tavallisimmista 
kansansairauksista 
(somaattiset, mielenterveys- 
ja päihdesairaudet) ja 
niiden riskitekijöistä ja 
hoidoista. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla tavallisimmista 
kansansairauksista ja 
niiden riskitekijöistä ja 
näihin sairauksiin 
liittyvillä mahdollisilla 
akuuttitilanteilla. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla 
tavallisimmista kansansai-
rauksista ja niiden riskiteki-
jöistä ja näihin sairauksiin 
liittyvillä mahdollisilla 
akuuttitilanteilla. 

toimii työssään keskeisten 
ensihoitotyötä ohjaavien ar-
vojen ja eettisten toiminta-
ohjeiden mukaan (ensihoi-
don arvomaailma ja eettiset 
toimintaohjeet: ihmisarvo, 
turvallisuus, itsemääräämis-
oikeus, oikeudenmukaisuus, 
integriteetti ja vastuullisuus). 

perustelee toimintaansa 
ensihoidon eri tilanteissa 
ensihoitotyötä ohjaavilla 
arvoilla ja eettisillä 
toimintaohjeilla. 

perustelee toimintaansa 
ja analysoi erilaisia 
ensihoidon tilanteita 
eettisen arvoperustan 
pohjalta. 

Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista 
koskevan tiedon 
hallinta 

hyödyntää ohjattuna 
työssään tietoa ensihoidon 
yrittäjyydestä, osaamisen 
tuotteistamisesta ja sisäisen 
yrittäjyyden merkityksestä. 

hyödyntää työssään tietoa 
ensihoidon yrittäjyydestä ja 
osaamisensa tuotteistami-
sesta ja toimii sisäisen yrit-
täjyyden periaatteiden mu-
kaan. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa ensihoidon 
yrittäjyydestä ja osaami-
sensa tuotteistamisesta 
sekä toimii sisäisen yrittäjyy-
den periaatteiden mukaan. 

Työehtosopimusta, 
työnhakuasiakirjoja 
ja työsopimusta 
koskevan tiedon 
hallinta 

osoittaa työssään 
tietonsa lähihoitajan 
työhön liittyvistä työehtoso-
pimuksen mukaisista oi-
keuksista ja velvollisuuk-
sista sekä työnhakuasiakir-
jojen ja työsopimuksen 

perustelee toimintaansa 
lähihoitajan työtä 
määrittelevillä 
työehtosopimuksen 
oikeuksilla ja velvollisuuk-
silla. Osoittaa työssään tie-
tonsa työnhakuasiakirjojen 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä 
työehtosopimuksen 
oikeuksilla ja velvollisuuk-
silla. Osoittaa työssään tie-
tonsa työnhakuasiakirjojen 
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laadinnasta. ja työsopimuksen laadin-
nasta. 

ja työsopimuksen laadin-
nasta. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee ensihoidon 
asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy 
auttavasti palvelutilanteesta 
ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 
 

palvelee ensihoidon 
asiakkaita suomen kielellä 
ja hoitaa palvelutilanteen 
ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee ensihoidon 
asiakkaita suomen kielellä 
ja hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee ensihoidon asiak-
kaita ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen suomen 
kielellä ja selviytyy 
auttavasti palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä. 

palvelee ensihoidon 
asiakkaita ruotsin kielellä, 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee ensihoidon 
asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

hoitaa ensihoitotilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä selviytyy auttavasti 
palvelutilanteessa yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa ensihoitotilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella kielellä. 

palvelee ensihoidon 
asiakkaita suomen tai 
ruotsin kielellä, hoitaa ensi-
hoitotilanteen joustavasti toi-
sella kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä. 
 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen 
kielitaidon hallinta vieras-
kielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa ensihoitotilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä auttaa palvelutilan-
teessa asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä. 

hoitaa ensihoitotilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
muulla kielellä. 

palvelee ensihoidon 
asiakkaita koulutuskielen 
lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä 
hoitaa ensihoitotilanteen 
joustavasti yhdellä muulla 
kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta sekä 
kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
perusteella. Arvioi omaa 
oppimistaan ja osaamis-
taan. 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta sekä 
kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
perusteella. Arvioi omaa 
oppimistaan ja osaamistaan 
sekä pyytää tarvittaessa 
ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa 
aiemmin opittua muuttu-
vissa työtilanteissa, tunnis-
taa omia vahvuuksiaan ja 
kehittämistarpeitaan. 
Antaa palautetta esittäen 
rakentavia ratkaisuvaihtoeh-
toja ja 
pyytää ohjausta tarvitta-
essa. 

tekee työhönsä liittyviä 
valintoja ja päätöksiä 
sekä ratkaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti 
työhönsä liittyviä 
päätöksiä ja ratkaisee 
ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen. 

tekee itsenäisesti 
työhönsä liittyviä 
päätöksiä ja ratkaisee 
ongelmia. Perustelee 
toimintaansa ammatillisilla 
tiedoilla ja hankkii 
tarvittaessa lisätietoa. 

toimii annettujen 
hoitomääräysten 
mukaisesti työryhmän 
jäsenenä ja tuntee oman 
vastuualueensa. 

hahmottaa työnsä 
kokonaisuutena ja toimii 
joustavasti päivittäin 
toistuvissa tilanteissa. 
Tunnistaa oman osaami-
sensa mahdollisuudet ja ra-
jat. 

hahmottaa työnsä 
kokonaisuutena ja toimii 
tarkoituksenmukaisesti ja 
joustavasti muuttuvissa 
tilanteissa. Tunnistaa 
oman osaamisensa mahdol-
lisuudet ja rajat. 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii moniammatillisen 
työryhmän tai tiimin jäse-
nenä työyhteisössä hyväk-
syttyjen toimintaperiaattei-
den mukaisesti. 

toimii aktiivisesti ja 
vastuullisesti moniammatilli-
sen työryhmän tai tiimin 
jäsenenä sekä tuntee 
työryhmän jäsenten 
tehtäviä ja vastuualueita. 

toimii aktiivisesti ja 
vastuullisesti moniammatilli-
sen työryhmän tai tiimin jä-
senenä sekä sidosryhmien 
kanssa. Toimii asiallisesti 
ristiriitatilanteissa ja tuntee 
työryhmän jäsenten tehtävät 
ja vastuualueet. 

käyttää työyksikön tieto- ja käyttää työyksikön ymmärtää tieto- ja 
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viestintävälineistöä 
lähihoitajan vastuualueella 
työyksikön ohjeistuksen 
mukaisesti. Noudattaa 
tietosuojaa viestinnässä. 

tieto- ja viestintävälineistöä 
lähihoitajan työn vastuualu-
eella asiallisesti ja työyksi-
kön ohjeistuksen 
mukaisesti. Noudattaa 
tietosuojaa viestinnässä. 

viestintävälineistön 
merkityksen potilaan hoi-
dossa. Käyttää työyksikön 
tieto- ja viestintävälineistöä 
tarkoituksenmukaisesti ja 
ohjeiden mukaan lähihoita-
jan työn vastuualueella. 
Noudattaa tietosuojaa vies-
tinnässä. 

Ammattietiikka toimii sosiaali- ja 
terveysalan eettisten 
periaatteiden, säädösten ja 
säännösten mukaisesti. 

ottaa toiminnassaan 
huomioon työyhteisön 
arvomaailman, tavoitteet ja 
noudattaa sosiaali- ja ter-
veysalan eettisiä periaat-
teita, säädöksiä ja säännök-
siä sekä toimii 
vastuullisesti. 

ottaa toiminnassaan 
huomioon työyhteisön 
arvomaailman, tavoitteet 
ja noudattaa sosiaali- ja 
terveysalan eettisiä 
periaatteita, säädöksiä ja 
säännöksiä. Kantaa omalta 
osaltaan vastuun potilaiden 
hyvästä hoidosta. 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

toimii ensihoitoa 
koskevien työhyvinvointi- 
ja työturvallisuussäädösten 
mukaisesti.  Käyttää asian-
mukaista työasua ja tarvitta-
via työturvasuojaimia ja 
noudattaa työpaikan työtur-
vallisuusohjeita (esim. 
kaasu-, sähkö-, säteily- ja 
paloturvallisuusmääräyksiä). 

toimii työhyvinvointi ja 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti (kaasu-, sähkö-, 
säteily- ja paloturvallisuus-
määräykset). Käyttää asian-
mukaista työasua ja tarvitta-
via työturvasuojaimia, torjuu 
työn aiheuttamia terveys-
vaaroja ja - haittoja (fysikaa-
liset, kemialliset ja biologi-
set).  Ylläpitää omalta osal-
taan hyvää ilmapiiriä työpai-
kalla. 

toimii työhyvinvointi ja 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti (kaasu-, sähkö-, 
säteily- ja paloturvallisuus- 
määräykset) ja perustelee 
toimintansa. Käyttää 
asianmukaista työasua ja 
tarvittavia työturvasuojaimia 
sekä torjuu työn aiheuttamia 
terveysvaaroja ja -haittoja 
(fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset). Ylläpitää 
omalta osaltaan hyvää 
ilmapiiriä työpaikalla sekä 
tunnistaa siihen haitallisesti 
vaikuttavia tekijöitä. 

sammuttaa alkavan 
tulipalon paloviranomaisen 
valvonnassa. 

sammuttaa alkavan 
tulipalon paloviranomaisen 
valvonnassa. 

sammuttaa alkavan tulipa-
lon paloviranomaisen 
valvonnassa. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään, työhyvinvoinnistaan, 
terveydestään ja ehkäisee 
terveysvaaroja ja -haittoja. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään ja edistää työhyvinvoin-
tiaan, terveyttään ja ehkäi-
see terveysvaaroja- ja 
haittoja. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään ja edistää työhyvinvoin-
tiaan ja terveyttään sekä pe-
rustelee niiden merkityksen, 
ehkäisee tapaturmia 
omassa toiminnassaan ja 
ohjaa muita tapaturmien 
ehkäisyssä. 

ymmärtää fyysisen kunnon 
merkityksen osana hyvää 
työkykyään ja ammattitaito-
aan. Suunnittelee itselleen 
tavoitteellisen kuntoa (kes-
tävyys, voima ja notkeus) yl-
läpitävän ja kehittävän har-
joitusohjelman ja seuraa 
sen vaikutuksia. Osoittaa 
kuntotesteissä fyysisen kun-
non kehittymisen. 

perustelee hyvää työkyky-
ään ja ammattitaitoaan tie-
dolla fyysisen kunnon merki-
tyksestä. Suunnittelee itsel-
leen monipuolisen ja tavoit-
teellisen kuntoa ylläpitävän 
ja kehittävän harjoitusohjel-
man ja seuraa sen vaikutuk-
sia. Osoittaa kuntotesteissä 
fyysisen kunnon kehittymi-
sen. 

perustelee laajasti hyvää 
työkykyään ja ammattitaito-
aan tiedolla fyysisen kunnon 
merkityksestä. Suunnittelee 
itselleen monipuolisen ja 
tavoitteellisen kuntoa 
ylläpitävän ja kehittävän 
harjoitusohjelman ja 
seuraa aktiivisesti sen 
vaikutuksia. Osoittaa 
kuntotesteissä fyysisen 
kunnon kehittymisen. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

käyttää ergonomisesti 
oikeita ja turvallisia 
potilassiirtotekniikoita. 

käyttää turvallisia 
potilassiirtotekniikoita 
ja työskentelee ergonomi-
sesti oikein. 

työskentelee 
ergonomisesti oikein 
hyödyntäen potilaan 
voimavaroja ja toteuttaa 
turvallisesti, suunnitelmalli-
sesti ja tarkoituksenmukai-
sesti potilassiirrot. 
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tietää erilaiset tartuntatavat, 
suojautuu itse ja suojaa po-
tilasta tartunnoilta ensihoito-
tilanteissa (henkilökohtainen 
hygienia, käsihygienia ja 
suojakäsineiden käyttö, 
aseptinen työskentely ja 
käytetyn hoitovälineistön 
käsittely). 

ottaa huomioon tartuntariskit 
ensihoitotilanteissa, suojau-
tuu ja suojaa potilasta tar-
tunnoilta tarkoituksenmukai-
sesti. 

suojautuu itse ja suojaa 
potilasta tartunnoilta 
tarkoituksenmukaisesti 
ensihoitotilanteissa, ohjaa ja 
perustelee suojautumisen 
merkityksen. 

tietää työpaikan 
turvaohjeet väkivaltaisen 
asiakkaan kohtaamistilan-
teessa ja tarvittaessa suoje-
lee itseään. Tunnistaa 
työssään perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan uhkan 
ja ohjaa avun saannissa 
työryhmän tukemana. 

toimii perustason 
ensihoitokäytäntöjen 
mukaisesti väkivaltaisen asi-
akkaan kohtaamistilan-
teessa. Ottaa työssään huo-
mioon perhe- ja lähisuhde-
väkivallan uhkan, ohjaa 
avun saannissa ja tiedottaa 
työryhmälle. 

työryhmän jäsenenä toimii 
ennaltaehkäisevästi 
uhkaavissa väkivaltatilan-
teissa, suojelee tarvittaessa 
itseään ja muita, pyytää tar-
vittaessa lisäapua. Ottaa 
työssään vastuullisesti huo-
mioon perhe- ja lähisuhde-
väkivallan uhkan, ohjaa 
avun saannissa ja vie asiaa 
eteenpäin työryhmässä. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin sekä tiedotetaan arvioinnin 
periaatteista ja niiden soveltamisesta. 
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2.12.1 PÄIVYSTYSPOLIKLIININEN HOITOTYÖ 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• arvioida päivystyspotilaan tilan ja osallistua äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan hoitoprosessiin 
päivystyspoliklinikoilla työryhmän jäsenenä 

• hyödyntää vuorovaikutustaitojaan hoitotilanteissa ja toimia moniammatillisen tiimin ja työryhmän jäsenenä sekä 
tehdä yhteistyötä eri viranomaistahojen kanssa 

• käyttää polikliinisen hoidon tutkimusmenetelmiä ja -välineitä sekä terveydenhuollon laitteita 
• toteuttaa immobilisaatiohoidon 
• käyttää työssään päivystyspotilaan hoitotyön edellyttämää tietoperustaa 
• käsitellä, annostella ja antaa lääkkeitä lähihoitajan vastuualueella (STM:n Turvallinen lääkehoito - opas 

2005:32, liite 8 Ensihoidon lääkehoidon vaativuustasot) 
• suojata itsensä ja asiakkaan tartunnoilta ja ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 

• polikliinisessa hoitoprosessissa ja hoitoympäristössä toimiminen 
• ammatillinen vuorovaikutus 
• polikliinisten hoitomenetelmien ja -välineiden, terveydenhuollon laitteiden sekä potilaan siirrossa tarvittavien 

välineiden käyttäminen 
• asiakkaan valmistaminen tutkimuksiin ja toimenpiteessä avustaminen 
• lääkehoito 
• immobilisaatiohoito 
• päivystyspotilaan hoitoa koskevan tiedon hallinta 
• oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• vuorovaikutus ja yhteistyö 
• ammattietiikka 
• terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
Polikliininen hoitoprosessi ja -hoitoympäristö 3 osp 
Polikliiniset hoitomenetelmät ja -välineet 4 osp 
Toimiminen päivystyspoliklinikalla 8 osp  
 

OPINTOJAKSOT  

Polikliininen hoitoprosessi ja -hoitoympäristö 3  osp  Polikliiniset hoitomenetelmät ja -välineet 4 osp 
 
Keskeiset sisällöt: 

• moniammatillinen  työympäristö 
• hoitoprosessi päivystyspoliklinikalla 
• päivystyspolikliinisen hoidon erityispiirteet 
• potilaan hoidon tarpeen arviointi ja ohjaaminen 
• potilastietojen kirjaaminen, tiedottaminen ja rapor-

tointi 
• työ- ja turvallisuus 
• aseptiikka 
• päivystystoimintaa koskevat säädökset ja säännöt 
• yhteistyö eri toimijoiden kanssa 

 
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, ryhmätyöt, verkko-opinnot 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 
työyhteisöt 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Hoitoprosessi päivystyspoliklinikalla 
• potilaan peruselintoimintojen ensiarvio eri tilan-

teissa päivystyspoliklinikalla : 
•        happisaturaation mittaaminen 
•        hiilidioksidipitoisuuden mittaaminen 
•        hengitysäänten kuuntelu 
•        verenpaineen mittaaminen 
•        elektrokardiogrsfia 
• Ensiapu ja peruselvytys 
• Turvallinen lääkehoito päivystyspoliklinikalla 
• Päivystyspolikliininen hoitotyö eri sairausryh-

missä: ( mm. sydänperäiseen rintakivun ja erilais-
ten rytmihäiriöiden hoito, hengitysvaikeuspotilaan 
hoito, vatsakipupotilaan hoito, tajunnan häiriö ja 
tajuttomuus, sokkipotilaan hoito, dibeetesta sai-
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rastavan hoito, neurologisen potilaan hoito, myr-
kytys- ja päihdepotilaan hoito, haavapotilaan 
hoito, monivamma- ja traumapotilaan hoito)  

• Immobilisaatio (immobilisaation toteutus, erilaiset 
materiaalit, immobilisaation erilaiset tekniikat) 

• tiedotus, kirjaaminen ja raportointi 
• Potilaan ohjaus jatkohoitoon 
• ammatillinen vuorovaikutus 
• päivystyspolikliiniset tutkimusmenetelmät ja väli-

neet (erilaisten näytteiden otto päivystyspoliklini-
kalla, nml-asettaminen, suoliäänteen kuuntelu, al-
koholipitoisuuden mittaaminen, huumetestit,) 

 
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, ryhmät, harjoitustunnit 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö,  

 

Toimiminen päivystyspoliklinikalla 8 osp  
 
Keskeiset sisällöt: 

•  .Toimiminen päivystyspoliklinikalla  
 
Toteuttamistavat:  työssäoppiminen, itsenäinen opiskelu, 
lähiopetus 
 
 
Oppimisympäristöt: sairaalan päivystyspoliklinikat ter-
veyskeskuksen päivystysvastaanotot 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen 
tukeminen. 
 
Silloin kun tämä valinnainen tutkinnon osa on osana Ensihoitopalvelussa toimiminen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee 
suorittajan hyväksytysti Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen - 
tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.  
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Polikliininen hoitoprosessi ja-hoitoympäristö 

• Aktiivinen osallistuminen tunti- ja verkkotyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen / kirjallinen palaute. Arvioi-
daan arvosanalla suoritettu. 

 
Polikliiniset hoitomenetelmät ja -välineet 

• Aktiivinen osallistuminen tunti- ja verkkotyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute. Arvioi-
daan arvosanalla suoritettu. 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö on suoritettava hyväksytysti ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: Opiskelija  osoittaa osaamisensa päivystyspolikliinisessa hoitotyössä ammattiosaamisen 
näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä sairaalan päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen päivystysvastaan-
otolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia , arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan: 

• työprosessin hallinta kokonaan 
• työmenetelmien,  välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan 
• työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan 
• elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 
  



28 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Päivystyspolikliininen hoitotyö 15 osp ammattiosaamisen näytön toteutta-
mis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Ammattitaito osoitetaan seuraavissa työkokonaisuuksissa: 

• polikliinisessa hoitoprosessia ja hoitoympäristössä toimiminen 
• ammatillinen vuorovaikutus 
• polikliinisten hoitomenetelmien ja -välineiden, terveydenhuollon laitteiden sekä potilaan siirrossa tarvittavien 

välineiden  käyttäminen 
• asiakkaan valmistaminen tutkimuksiin ja toimenpiteissä avustaminen 
• lääkehoito 
• immobilisaatiohoito 
• päivystyspotilaan hoitoa koskevan tiedon hallinta 
• elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 
Näyttö toteutetaan mahdollisimman aidoissa työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhteydessä. Opiskelija osallis-
tuu työyhteisön normaaliin työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Toimiminen polikliinisessa toimintaympäristössä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa päivystyspolikliinisessa hoitotyössä ammattiosaamisen näytössä lähihoitajan työteh-
tävissä sairaalan päivystyspoliklinikalla tai terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla.  
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Polikliinisessa 
hoitoprosessissa ja 
hoitoympäristössä 
toimiminen 

tietää lähihoitajan vastuu-
alueen moniammatillisessa 
polikliinisessa hoitoryh-
mässä ja osallistuu työryh-
män jäsenenä päivystyspoli-
klinikalla potilaan hoitopro-
sessiin. 

toimii lähihoitajan tehtävissä 
polikliinisessa hoitoryh-
mässä. Tietää ryhmän jä-
senten vastuualueet sekä 
ymmärtää potilaan hoitopro-
sessin kokonaisuuden. 

toimii tarkoituksenmukai-
sesti muuttuvissa tilanteissa 
lähihoitajan tehtävissä 
polikliinisessa hoitoryh-
mässä. Tietää ryhmän jä-
senten tehtävät ja työnjaon 
polikliinisessa hoitotyössä 
sekä ymmärtää potilaan hoi-
toprosessin kokonaisuuden. 

huoltaa välineistön ja 
hoitoympäristön työryhmän 
jäsenenä sekä huolehtii 
osaltaan työympäristön 
siisteydestä sekä tarvitta-
vien materiaalien täyden-
nyksestä. 

tarkastaa, täydentää, 
puhdistaa ja huoltaa 
välineistön ja hoitoympäris-
tön itsenäisesti. 

huolehtii vastuullisesti 
hoitoympäristön toimintaval-
miudesta, välineiden puh-
distuksesta ja huollosta. Ar-
vioi siivoustarpeen erikoisti-
lanteiden jälkeen. 

vastaanottaa työryhmän 
jäsenenä poliklinikalle 
saapuvan äkillisesti sairas-
tuneen tai vammautuneen 
potilaan ja tekee potilaan tu-
lotilanteen arvion ja ryhtyy 
sen edellyttämiin toimiin. 
Huolehtii työryhmän jäse-
nenä potilaasta hoitoproses-
sin ajan. 

vastaanottaa poliklinikalle 
saapuvan potilaan (tavalli-
simmat sairaus- ja 
tapaturmatilanteet) tekee 
hänen tilanteestaan 
tulovaiheen välittömän 
arvion ja ryhtyy sen 
edellyttämiin toimiin. 
Huolehtii potilaasta 
hoitoprosessin ajan. 

vastaanottaa itsenäisesti 
poliklinikalle saapuvan 
potilaan, tekee hänen 
tilanteestaan tulovaiheen 
välittömän arvion ja ryhtyy 
sen edellyttämiin toimiin. 
Huolehtii potilaasta 
kokonaisvaltaisesti 
hoitoprosessin ajan. 

tiedottaa tutuissa 
tilanteissa potilaasta 
työryhmälle. 

tiedottaa potilaan 
tilanteesta keskeiset asiat 
muulle hoitohenkilöstölle. 

tiedottaa itsenäisesti ja 
kattavasti potilaan tilanteen 
muulle hoitohenkilöstölle. 

varaa tutuissa tilanteissa 
potilaalle ajan jatkohoitoon 
sekä antaa potilaalle kotihoi-
don ohjeet. 

varaa potilaalle ajan 
jatkohoitoon ja ohjaa 
potilasta kotihoidon 
toteuttamisessa. 

varaa potilaalle ajan 
jatkohoitoon ja ohjaa 
potilasta ja omaisia 
kotihoidon toteuttamisessa 
ja kotona selviytymisessä. 

kirjaa ja raportoi potilaan 
hoitoprosessin mukaisen 
hoidon ja potilaan mukana 
olevan omaisuuden työryh-
män jäsenenä. 

kirjaa ja raportoi vastuulli-
sesti potilaan taustatiedot, 
tapahtumatiedot, potilaan ti-
lan, hoidon ja hoidon vas-
teen sekä potilaan mukana 
olevan omaisuuden. 

kirjaa ja raportoi vastuulli-
sesti ja asiakaslähtöisesti 
potilaan taustatiedot, tapah-
tumatiedot, potilaan tilan, 
hoidon ja hoidon vasteen 
sekä potilaan mukana ole-
van omaisuuden selkeästi, 
täsmällisesti ja jäsenty-
neesti. 

kirjaa potilaan hoitotiedot 
sähköiseen potilastietojär-
jestelmään työryhmän jäse-
nenä. 

kirjaa potilaan hoitoon 
liittyvät tiedot sähköiseen 
potilastietojärjestelmään. 

kirjaa itsenäisesti potilaan 
hoitoon liittyvät tiedot 
sähköiseen potilastietojär-
jestelmään. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Ammatillinen vuorovaiku-
tus 

kohtaa potilaat ja omaiset 
vuorovaikutustilanteessa 

kohtaa potilaat ja omaiset 
vuorovaikutustilanteessa 
yksilöllisesti, aidosti, 

kohtaa eri-ikäiset, eri 
tavoilla kommunikoivat 
ja kulttuuritaustaltaan ja 
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ystävällisesti ja asiallisesti. 
Kunnioittaa eri-ikäisiä, eri ta-
voilla kommunikoivia ja 
kulttuuritaustaltaan ja va-
kaumukseltaan erilaisia ih-
misiä. 

ymmärtävästi ja turvallisuu-
dentunnetta luoden. Kunni-
oittaa eri-ikäisiä, eri tavoilla 
kommunikoivia ja kulttuuri-
taustaltaan ja vakaumuksel-
taan erilaisia ihmisiä. 

vakaumukseltaan erilaiset 
potilaat ja omaiset vuorovai-
kutustilanteessa yksilölli-
sesti, empaattisesti ja kun-
nioittavasti sekä turvallisuu-
dentunnetta luoden. 

hyödyntää vuorovaikutusta 
hoitotilanteessa. 

hyödyntää vuorovaikutusta 
hoitotilanteessa potilaan 
tilaa edistävästi. 

hyödyntää luontevasti 
vuorovaikutusta hoitotilan-
teessa potilaan tilaa edistä-
västi. 

Polikliinisten hoitomenetel-
mien 
ja - välineiden, 
terveydenhuollon 
laitteiden sekä potilaan 
siirrossa tarvittavien väli-
neiden käyttäminen 

käyttää työryhmän jäsenenä 
turvallisesti tavallisimpia 
polikliinisen hoidon tutki-
musmenetelmiä ja - väli-
neitä sekä terveydenhuollon 
laitteita ja potilaan siirrossa 
tarvittavia välineitä. (esim. 
haastattelu ja havainnointi, 
tunnustelu, pulssioksimetri, 
3- kytkentäinen EKG-val-
vontamonitori, 12- (13) kyt-
kentäinen EKG-laite, veren-
sokerimittari, laskimoveri-
näytteen ottaminen, kuume-
mittari, alkometri, verenpai-
nemittari, hapenantolaitteet, 
imulaite, defibrillaattori tuki-
kauluri, tyhjiölastat ja -patja, 
potilaspaarit ja pyörätuoli). 
Tuntee vastuualueensa. 

käyttää turvallisesti polikliini-
sen hoidon tutkimusmene-
telmiä, - välineitä ja tervey-
denhuollon laitteita potilasti-
lanteissa ja ymmärtää löy-
dösten merkityksen. Käyttää 
turvallisesti potilaan siir-
rossa tarvittavia välineitä. 

käyttää turvallisesti, 
tarkoituksenmukaisesti 
ja vastuullisesti polikliinisen 
hoidon tutkimusmenetelmiä, 
-välineitä ja terveydenhuol-
lon laitteita potilastilanteissa 
ja perustelee löydösten 
merkityksen. Käyttää suun-
nitelmallisesti, turvallisesti ja 
perustellen potilaan siir-
rossa tarvittavia välineitä. 

Asiakkaan valmistaminen 
tutkimuksiin ja toimenpi-
teessä avustaminen 

avustaa muuta henkilöstöä 
tutkimuksissa ja toimenpi-
teissä sekä potilaan valmis-
tamisessa niihin.  
 
Avustaa tavallisimmissa 
polikliinisissa laboratoriotut-
kimuksissa ja näytteen-
otossa. 

valmistaa potilaan vastuu-
alueensa mukaisesti poliklii-
nisiin tutkimuksiin ja toimen-
piteisiin, tekee niitä ohjat-
tuna tai avustaa niissä. 
 
Valmistelee potilaan tavalli-
simpia polikliinisia laborato-
riotutkimuksia varten ja ot-
taa näytteet. 

valmistaa potilaan 
vastuualueensa mukaisesti 
polikliinisiin tutkimuksiin ja 
toimenpiteisiin, tekee 
niitä itsenäisesti tai 
avustaa niissä. 
 
Tekee tavallisimpia 
polikliinisia laboratoriotutki-
muksia ja ottaa näytteitä ja 
hallitsee näytteenottoon 
liittyvän näytteiden käsitte-
lyn, tutkimusten tilaamisen 
ja asiakkaan ohjauksen. 

toimii aseptisesti 
toimenpiteissä. 

toimii aseptisesti 
toimenpiteissä ja 
perustelee toimintansa. 

toimii aseptisesti 
toimenpiteissä ja 
perustelee monipuolisesti 
toimintansa. 

tarkkailee asiakasta 
tutkimuksen tai toimenpi-
teen aikana ja 
sen jälkeen. 

tarkkailee asiakasta 
tutkimuksen tai toimenpi-
teen aikana ja sen jälkeen, 
tunnistaa asiakkaan yksilölli-
siä tarpeita. 

tarkkailee asiakasta ja 
ottaa huomioon asiakkaan 
hoidon tarpeet tutkimuksen 
tai toimenpiteen aikana ja 
sen jälkeen. 

Lääkehoito käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti. Ohjaa asia-
kasta tai potilasta ja 
hänen läheisiään työyksikön 
ohjeiden mukaisesti lääkkei-
den käytössä, säilyttämi-
sessä, hävittämisessä ja 
lääkemääräysten uusimi-
sessa sekä tietää tavallisim-
pien akuuttitilanteiden lää-
kehoidon. 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti. Ohjaa asia-
kasta tai potilasta ja hänen 
läheisiään lääkehoidossa. 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti. Ohjaa itsenäi-
sesti asiakasta tai potilasta 
ja hänen läheisiään lääke-
hoidossa. 
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tietää tavallisimpien lääkkei-
den vaikutuksista 
ja yhteisvaikutuksista sekä 
tunnistaa yleisimpiä haitta- 
ja sivuvaikutuksia ja hallit-
see eri lääkkeenantotavat 
(p.o., rect., inh., s.c. ja i.m.). 
Ottaa työssään huomioon ja 
raportoi lääkkeiden 
väärinkäytön ilmiöistä. 

hyödyntää tietojaan tavalli-
simpien lääkkeiden vaiku-
tuksista ja yhteisvaikutuk-
sista sekä tunnistaa yleisim-
piä haitta- ja sivuvaikutuksia 
ja hallitsee eri lääkkeenan-
totavat (p.o., rect., inh., s.c. 
ja i.m.). Toimii asianmukai-
sesti havaitessaan lääkkei-
den väärinkäytön ilmiöitä. 

hyödyntää tietojaan tavalli-
simpien lääkkeiden vaiku-
tuksista ja yhteisvaikutuk-
sista sekä tarkkailee ja 
tunnistaa yleisimmät 
haitta- ja sivuvaikutukset ja 
toimii tämän tiedon pohjalta 
eri lääkkeenantotavat 
halliten (p.o., rect., inh., 
s.c. ja i.m. Toimii 
asianmukaisesti havaites-
saan lääkkeiden 
väärinkäytön ilmiöitä. 

toimii lääkehoidossa 
lähihoitajan vastuualueella 
STM:n ohjeen mukaisesti 
(STM:n Turvallinen lääke-
hoitoopas 2005:32, liite 8 
Ensihoidon lääkehoidon 
vaativuustasot). 

toimii lääkehoidossa 
lähihoitajan vastuualueella 
STM:n ohjeen mukai-
sesti(STM:n 
Turvallinen lääkehoitoopas 
2005:32, liite 8 Ensihoidon 
lääkehoidon vaativuusta-
sot). 

toimii lääkehoidossa 
lähihoitajan vastuualueella 
STM:n ohjeen mukai-
sesti(STM:n 
Turvallinen lääkehoitoopas 
2005:32, liite 8 
Ensihoidon lääkehoidon 
vaativuustasot). 

Immobilisaatiohoito käyttää 
immobilisaatiohoidon 
välineitä ja tekniikoita. 

käyttää 
immobilisaatiohoidon 
välineitä ja tekniikoita ja 
perustelee toimintaansa. 

käyttää joustavasti ja 
tarkoituksenmukaisesti 
immobilisaatiohoidon 
välineitä ja tekniikoita 
sekä perustelee toimin-
tansa. 

toteuttaa työryhmän 
jäsenenä ylä- ja alaraajojen 
yleisimpien vammojen 
immobilisaatiohoidon 
eri materiaaleilla sekä 
terveyskeskuksessa että 
sairaalassa. 

valmistaa potilaan 
repositiota varten, toteuttaa 
ylä- ja alaraajojen yleisim-
pien vammojen 
immobilisaatiohoidon 
eri materiaaleilla sekä 
terveyskeskuksessa että 
sairaalassa. 

valmistaa potilaan 
repositiota varten ja 
toteuttaa itsenäisesti yläja 
alaraajojen yleisimpien vam-
mojen immobilisaatiohoidon 
eri materiaaleilla sekä 
terveyskeskuksessa että 
sairaalassa. 

ottaa huomioon tutuissa 
tilanteissa immobilisaatio-
hoitoon liittyviä riskejä ja 
komplikaatioita sekä ohjaa 
potilaan kotihoidon (esimer-
kiksi liikkumisen apuvälinei-
den käytön ohjaus). 

ottaa huomioon immobili-
saatiohoitoon liittyvät riskit 
ja komplikaatiot. Ohjaa 
potilasta immobilisaation 
kotihoidossa ja huolehtii 
hoidon jatkuvuudesta 
työryhmän jäsenenä. 

ottaa huomioon 
immobilisaatiohoitoon 
liittyvät riskit ja komplikaatiot 
työskentelyssään ja 
potilaan ohjauksessa 
sekä huolehtii hoidon 
jatkuvuudesta itsenäisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Päivystyspotilaan 
hoitoa koskevan 
tiedon hallinta 

käyttää hoitotyön keskeistä 
tietoperustaa päivystyspoti-
laan hoidossa päivittäisissä 
hoitotilanteissa (hoitotyötä 
ohjaavat säädökset, sään-
nökset ja ohjeet organisaa-
tiosta ja toimintamallista 
osana sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelujärjestel-
mää). 

toimii polikliinisen hoitopro-
sessin eri vaiheissa lähihoi-
tajan vastuualueella toimin-
tayksikön ohjeita noudat-
taen. Perustelee toimin-
taansa johdonmukaisesti 
hoitotyötä ohjaavilla tie-
doilla. 

toimii polikliinisen 
hoitoprosessin eri 
vaiheissa ja muuttuvissa 
tilanteissa lähihoitajan 
vastuualueella itsenäisesti 
sekä hyödyntää monipuoli-
sesti työn perustana olevaa 
tietoa. Ohjaa asiakkaita eri 
tieteenalojen tietoperustaa 
hyödyntäen. 

tietää terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä, 
ihmisen elimistön raken-
teesta ja toiminnasta, 
elintoiminnoista, sairauk-
sista, vammoista 
ja aseptiikasta siten, että 
pystyy toiminaan tavallisim-
missa hoitotyön auttamisti-
lanteissa päivystyspoliklini-
kalla. 

perustelee hoitotyön 
toimintaansa tiedoilla 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, ihmisen 
elimistön rakenteesta ja 
toiminnasta, elintoimin-
noista, sairauksista, vam-
moista ja aseptiikasta. 

perustelee monipuolisesti 
hoitotyön toimintaansa 
tiedoilla terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä, 
ihmisen elimistön raken-
teesta ja toiminnasta, 
elintoiminnoista, sairauk-
sista, vammoista 
ja aseptiikasta. 



32 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

hyödyntää työssään tietoa 
tavallisimmista kansansai-
rauksista (mm. 
mielenterveys- ja päihde- 
, sydän- ja verisuoni-, 
ym.) ja niiden riskitekijöistä 
ja hoidosta. 

hyödyntää työssään tietoa 
tavallisimmista kansansai-
rauksista ja niiden riskiteki-
jöistä ja näihin sairauksiin 
liittyvistä mahdollisista 
akuuttitilanteista. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla tavallisimmista 
kansansairauksista ja 
niiden riskitekijöistä ja 
näihin sairauksiin 
liittyvistä mahdollisista 
akuuttitilanteista. 

noudattaa työssään keskei-
siä hoitotyötä 
ohjaavia arvoja ja eettisiä 
toimintaohjeita (tieto 
hoitotyön arvomaailmasta ja 
eettisistä toimintaohjeista: 
ihmisarvosta, turvallisuu-
desta, itsemääräämisoikeu-
desta, oikeudenmukaisuu-
desta, integriteetistä ja 
vastuullisuudesta). 

perustelee toimintaansa 
hoitotyön eri tilanteissa 
hoitotyötä ohjaavilla 
arvoilla ja eettisillä 
toimintaohjeilla. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa ja analysoi 
erilaisia hoitotyön 
tilanteita eettisen 
arvoperustan pohjalta. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

toimii annettujen hoitomää-
räysten mukaisesti työryh-
män jäsenenä ja tuntee 
oman vastuualueensa. 

hahmottaa työnsä 
kokonaisuutena ja toimii 
joustavasti päivittäin 
toistuvissa tilanteissa. 
Tunnistaa oman osaami-
sensa mahdollisuudet ja ra-
jat. 

hahmottaa työnsä 
kokonaisuutena ja toimii 
tarkoituksenmukaisesti ja 
joustavasti muuttuvissa 
tilanteissa. Tunnistaa 
oman osaamisensa mahdol-
lisuudet ja rajat. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii moniammatillisen 
työryhmän tai tiimin 
jäsenenä työyhteisössä 
hyväksyttyjen 
toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. 

toimii aktiivisesti ja 
vastuullisesti moniammatilli-
sen työryhmän tai tiimin 
jäsenenä sekä tuntee 
työryhmän jäsenten tehtäviä 
ja vastuualueita. 

toimii aktiivisesti ja 
vastuullisesti moniammatilli-
sen työryhmän tai tiimin 
jäsenenä sekä sidosryhmien 
kanssa. Toimii asiallisesti 
ristiriitatilanteissa ja tuntee 
työryhmän jäsenten 
tehtävät ja vastuualueet. 

käyttää työryhmän 
jäsenenä työyksikön 
tieto- ja viestintävälineistöä 
lähihoitajan vastuualueella 
työyksikön ohjeistuksen 
mukaisesti ja noudattaa 
tietosuojaa viestinnässä. 

käyttää työyksikön tietoja 
viestintävälineistöä 
asiallisesti lähihoitajan 
työn vastuualueella 
työyksikön ohjeistuksen 
mukaisesti sekä noudattaa 
tietosuojaa viestinnässä. 

ymmärtää tieto- ja 
viestintävälineistön merki-
tyksen potilaan 
hoidossa. Käyttää työyksi-
kön tieto- ja viestintäväli-
neistöä tarkoituksenmukai-
sesti ja ohjeita noudattaen 
lähihoitajan työn vastuualu-
eella sekä noudattaa tieto-
suojaa viestinnässä. 

Ammattietiikka tuntee vastuualueensa 
ja työskentelee työryhmän 
jäsenenä annettujen ohjei-
den mukaisesti. 

ottaa huomioon toiminnas-
saan työyhteisön arvomaail-
man, tavoitteet ja ammat-
tieettiset toimintaohjeet sekä 
toimii vastuullisesti riskejä 
ottamatta. 

ottaa toiminnassaan 
huomioon työyhteisön 
arvomaailman, tavoitteet 
ja ammattieettiset 
toimintaohjeet. Vastaa 
omalta osaltaan potilaiden 
hyvästä hoidosta ja toimii 
riskejä ottamatta. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii polikliinista hoitoa kos-
kevien säädösten ja sään-
nösten mukaisesti. Käyttää 
asianmukaista työasua ja 
tarvittavia työturvasuojaimia 
sekä tiedostaa työyksikön 
toimintaan liittyviä 
riskejä. Noudattaa 
työpaikan työturvallisuusoh-
jeita (esim. kaasu-, sähkö- 
ja paloturvallisuusmääräyk-
siä) 

toimii työturvallisuusohjei-
den mukaisesti (esim. 
kaasu-, sähkö- ja paloturval-
lisuusmääräykset). Käyttää 
asianmukaista työasua ja 
tarvittavia työturvasuojaimia 
sekä torjuu työn aiheuttamia 
terveysvaaroja ja -haittoja 
(fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset). 

toimii työturvallisuusohjei-
den mukaisesti (esim. 
kaasu-, sähkö- ja paloturval-
lisuusmääräykset) ja perus-
telee toimintansa. 
Käyttää asianmukaista 
työasua ja tarvittavia 
työturvasuojaimia, torjuu 
työn aiheuttamia 
terveysvaaroja ja -haittoja 
(fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset). 
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ja muita riskitilanteisiin liitty-
viä ohjeita. 
noudattaa yksikön turvalli-
suussuunnitelmaa. 

perustelee toimintaansa 
yksikön turvallisuussuunni-
telmalla. 

perustelee kattavasti 
toimintaansa yksikön 
turvallisuussuunnitelmalla. 

noudattaa työyksikön 
toimintaperiaatteita ja 
työhyvinvointiohjelmaa 

ylläpitää omalta osaltaan 
hyvää ilmapiiriä ja työhyvin-
vointia työpaikalla. 

ylläpitää omalta osaltaan 
hyvää ilmapiiriä ja 
työhyvinvointia työpaikalla 
sekä tunnistaa siihen haital-
lisesti vaikuttavia tekijöitä. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään, työhyvinvoinnistaan ja 
terveydestään. 

huolehtii omasta 
työkyvystään sekä 
edistää työhyvinvointiaan ja 
terveyttään. 

huolehtii omasta 
työkyvystään sekä edistää 
työhyvinvointiaan ja 
terveyttään. Perustelee 
niiden merkityksen. 

käyttää tutkimus- ja 
hoitotasoja sekä liikkumisen 
apuvälineitä ja käyttää er-
gonomisesti oikeita työsken-
telytapoja. Käyttää turvalli-
sia potilaan siirtotekniikoita 
ja - välineitä, tutkimus- ja 
hoitotasoja sekä liikkumisen 
apuvälineitä. Ottaa huomi-
oon potilasturvallisuuden 
sekä ennaltaehkäisee 
työn aiheuttamia 
tapaturmia ja vammoja. 

käyttää turvallisia 
potilaan siirtotekniikoita 
ja -välineitä, tutkimus- ja 
hoitotasoja sekä liikkumisen 
apuvälineitä. Soveltaa er-
gonomisia työskentelyta-
poja. Ottaa huomioon 
potilasturvallisuuden 
sekä ennaltaehkäisee 
työn aiheuttamia tapaturmia 
ja vammoja. 

työskentelee ergonomisesti 
ja toteuttaa turvallisesti, 
suunnitelmallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 
potilassiirrot. Käyttää 
hallitusti tutkimus- ja 
hoitotasoja sekä 
liikkumisen apuvälineitä. 
Ottaa huomioon 
potilasturvallisuuden sekä 
kehittää työympäristön 
ergonomista toimivuutta 

ottaa huomioon tartuntariskit 
hoitotilanteissa, suojautuu 
itse ja suojaa potilasta tar-
tunnoilta (henkilökohtainen 
hygienia, käsihygienia ja 
suojakäsineiden käyttö, 
aseptinen työskentely ja 
käytetyn hoitovälineistön 
käsittely). 

ottaa huomioon 
tartuntariskit hoitotilanteissa, 
suojautuu ja suojaa 
potilasta tartunnoilta 
tarkoituksenmukaisesti. 

suojautuu itse ja suojaa 
potilasta tartunnoilta 
tarkoituksenmukaisesti. 
Ohjaa ja perustelee suojau-
tumisen merkityksen. 

toimii väkivaltaisen 
asiakkaan kohtaamistilan-
teessa työyksikön turvaoh-
jeiden mukaan ja suojelee 
tarvittaessa itseään. 

toimii väkivaltaisen 
asiakkaan kohtaamistilan-
teessa työpaikan turvaohjei-
den ja työyksikön käytäntö-
jen mukaisesti ja suojelee 
tarvittaessa itseään. 

ehkäisee työryhmän 
jäsenenä uhkaavien 
väkivaltatilanteiden 
syntymistä. Toimii ohjeiden 
mukaisesti ja suojelee tarvit-
taessa itseään ja muita sekä 
pyytää tarvittaessa 
lisäapua. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.2 PERIOPERATIIVINEN HOITOTYÖ 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• toimia moniammatillisessa perioperatiivisessa hoitoryhmässä 
• suunnitella ja toteuttaa potilaan perushoidon 
• käyttää perioperatiivisen hoidon välineitä ja laitteita ja huoltaa ne 
• ottaa huomioon leikkausasennon merkityksen potilaan turvallisessa hoidossa 
• ottaa huomioon aseptiikan 
• suojautua itse ja suojata asiakkaan tartunnoilta ja ennaltaehkäistä tartuntojen leviämistä. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 

• perioperatiivisessa hoitoprosessissa ja - ympäristössä toimiminen 
• ammatillinen vuorovaikutus 
• perioperatiivisten hoitomenetelmien ja -välineiden, terveydenhuollon laitteiden sekä siirtovälineiden käyttäminen 
• potilaan leikkausasennon suunnittelu, toteutus ja arviointi työryhmän jäsenenä 
• hoitotyötä ohjaavan tiedon hallinta perioperatiivisessa hoitotyössä ja - ympäristössä 
• oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• vuorovaikutus ja yhteistyö 
• ammattietiikka 
• terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
 
Perioperatiivinen  hoitoprosessi ja -hoitoympäristö 3 osp 
Perioperatiiviset hoitomenetelmät ja -välineet 4 osp 
Toimiminen perioperatiivisessa ympäristössä 8 osp  
 

OPINTOJAKSOT 

Perioperatiivinen hoitoprosessi ja -hoitoympäristö 3 
osp 

Perioperatiiviset hoitomenetelmät ja -välineet 4 osp 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
Perioperatiivinen hoitoprosessi: 

• preoperatiinen hoito (potilaan valmistaminen leik-
kaukseen, potilaan vastaanotto,           potilaan 
saapuminen leikkaukseen) 

 
• intraoperatiivnen hoito (leikkausosasto 

  hoitoympäristönä, leikkaussalin henkilöstöra-
kenne, potilaan valmistaminen leikkaukseen,, 
anestesia menetelmät, leikkausdiagnoosit ja toi-
menpiteet, leikkauksen kulku) 

 
•  postoperatiivnen hoito (potilaan tarkkailu leik-

kauksen jälkeen heräämössä ja osastolla, poti-
laan perushoito leikkausosastolla) 

  
• Työturvallisuus, ennaltaehkäisy, suojaus, ergono-

mia (kaasu, sähkö- ja paloturvallisuus, CE-mer-
kinnät)  

• säteily (C-kaaren käyttö 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö 
 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

• leikkausvälineistön täydennys, puhdistus ja huolto 
• aseptiikka, steriilityöskentely, puhtausluokat 
• Leikkausasennot, nosto- ja siirtotekniikat 
• Raportointi, tiedotus, kirjaaminen 
• Viestintävälineet 
• Ensiapu leikkausosastolla 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitustunnit, verkko-
opinnot 
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Toteuttamistavat: Lähiopetus ,harjoitustunnit, verkko-
opinnot 
 

Toimiminen perioperatiivisessa ympäristössä 8 osp   
 
Keskeiset sisällöt: .  
 

• perioperatiivisessa hoitoprosessissa ja - ympäris-
tössä toimiminen 

• ammatillinen vuorovaikutus 
• perioperatiivisten hoitomenetelmien ja -välinei-

den, terveydenhuollon laitteiden sekä siirtovälinei-
den käyttäminen 

• potilaan leikkausasennon suunnittelu, toteutus ja 
arviointi työryhmän jäsenenä 

• hoitotyötä ohjaavan tiedon hallinta perioperatiivi-
sessa hoitotyössä ja - ympäristössä 

• oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• vuorovaikutus ja yhteistyö 
• ammattietiikka 
• terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
 
Oppimisympäristöt: yliopistollinen keskussairaalan, kes-
kussairaan tai yksityisen sairaalan leikkausosasto 
 
Toteuttamistavat: työssäoppiminen 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutumisen 
tukeminen – tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä. 
 
Silloin kun tämä valinnainen tutkinnon osa on osana Ensihoitopalvelussa toimiminen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee 
suorittajan hyväksytysti Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen - 
tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.  
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Perioperatiivinen hoitoprosessi ja-hoitoympäristö 

• Tentti/tehtävä, aktiivinen osallistuminen tunti- ja verkkotyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen / kirjallinen 
palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu. 

Perioperatiiviset hoitomenetelmät ja -välineet 
• Tentti/tehtävä, aktiivinen osallistuminen tunti- ja verkkotyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen pa-

laute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu. 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö on suoritettava hyväksytysti ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: Opiskelija osoittaa osaamisensa perioperatiivisessa hoitotyössä ammattiosaamisen näy-
tössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä yliopistollisen sairaalan, keskussairaalan tai yksityisen sairaalan leikkausosas-
tolla. Perustellusta syystä kyseeseen voivat tulla teho-osasto ja heräämö. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osaami-
nen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin  kohteita ja kriteereitä. 
 
 Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan: 

• työprosessin hallinta kokonaan 
• työmenetelmien,  välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan 
• työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan 
• elinikäisen oppimisen avaintaidot 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Perioperatiivinen hoitotyö 15 osp ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja 
arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Näyttö toteutetaan mahdollisimman aidoissa työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhteydessä. Opiskelija osallis-
tuu työyhteisön normaaliin työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Toimiminen perioperatiivisessa toimintaympäristössä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija  osoittaa osaamisensa perioperatiivisessa hoitotyössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä yliopistollisen sai-
raalan, keskussairaalan tai yksityisen sairaalan leikkausosastolla. Perustellusta syystä kyseeseen voivat tulla myös 
teho-osasto ja heräämö. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteista ja kriteereitä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)   
(  ) Työelämän edustajat 
(x) em yhdessä  

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Perioperatiivisessa 
hoitoprosessissa ja - 
ympäristössä 
toimiminen 

tietää lähihoitajan vastuu-
alueen moniammatillisessa 
perioperatiivisessa 
hoitoryhmässä ja toimii 
työryhmän ohjaamana 
lähihoitajan työtehtävissä. 

toimii lähihoitajan 
tehtävissä perioperatiivi-
sessa hoitoryhmässä ja tie-
tää ryhmän jäsenten 
vastuualueet. 

toimii tarkoituksenmukai-
sesti lähihoitajan tehtävissä 
perioperatiivisessa 
hoitoryhmässä ja tietää 
ryhmän jäsenten tehtävät ja 
työnjaon perioperatiivisessa 
hoitotyössä. 

selvittää työryhmän 
ohjaamana 
leikkausdiagnooseja ja 
potilaalle tehtäviä 
toimenpiteitä. 

hyödyntää kirjoitetun 
leikkausohjelman tietoja 
työssään sekä varautuu 
niiden mukaisesti potilaalle 
suoritettavaan toimenpitee-
seen ja lähihoitajalle kuulu-
viin tehtäviin. 

hyödyntää kirjoitetun 
leikkausohjelman tiedot 
työssään, ottaa työssään 
huomioon leikkauksen 
kulun ja ennakoi suoritetta-
vasta toimenpiteestä lähi-
hoitajalle tulevia tehtäviä. 

suunnittelee ja toteuttaa 
potilaan tarvitseman 
perushoidon vastuualu-
eensa rajoissa 
sekä toimintayksikön 
ohjeistuksen mukaan. 

suunnittelee, toteuttaa ja 
arvioi potilaan tarvitseman 
perushoidon itsenäisesti, 
ja vastuualueensa 
rajoissa. Tiedottaa 
potilaan voinnista. 

suunnittelee ja toteuttaa 
vastuualueensa rajoissa 
potilaan tarpeiden edellyttä-
män perushoidon. Arvioi an-
netun hoidon ja toimii tilan-
teen vaatimalla tavalla tar-
koituksenmukaisesti. 
Perustelee toimintaansa. 

huoltaa välineistön ja 
hoitoympäristön. 

tarkastaa, täydentää, 
puhdistaa ja huoltaa 
välineistön ja hoitoympäris-
tön itsenäisesti. 

huolehtii työvuoronsa 
aikana välineistön 
täydennyksestä, 
puhdistuksesta ja huollosta 
ja hoitoympäristöstä 
vastuullisesti tilanteen 
vaatimalla tavalla sekä 
arvioi siivoustarpeen 
erikoistilanteiden jälkeen. 

tiedottaa tutuissa tilanteissa 
työryhmälle vastuualueensa 
mukaisesti potilaan 
hoidosta. Kirjaa potilaan pe-
rioperatiivisen hoidon 
omalta vastuualueeltaan. 

tiedottaa suullisesti ja 
kirjallisesti työryhmälle 
vastuualueensa mukaisesti 
potilaan hoidosta ja siihen 
liittyvästä suunnitelmasta. 

tiedottaa aktiivisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 
työryhmälle potilaan 
hoidosta ja siihen liittyvästä 
suunnitelmasta. Kirjaa sel-
keästi vastuualueensa 
mukaisesti potilaan hoidon. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Ammatillinen 
vuorovaikutus 

kohtaa perioperatiivisessa 
hoidossa olevan potilaan 
ystävällisesti ja 
asiallisesti. 

kohtaa perioperatiivisessa 
hoidossa olevan potilaan 
yksilöllisesti, aidosti, 
ymmärtävästi ja 
turvallisuudentunnetta 
luoden. 

kohtaa perioperatiivisessa 
hoidossa olevan potilaan yk-
silöllisesti, empaattisesti ja 
turvallisuudentunnetta 
luoden. Ohjaa ja 
rauhoittaa häntä. 

toimii vuorovaikutustilan-
teissa 
ammatillisesti. 

toimii 
vuorovaikutustilanteissa 
ammatillisesti ja tunnistaa 
potilaan anestesiaan ja 
toimenpiteeseen kohdista-
mia erilaisia 

toimii luontevasti ja 
ammatillisesti 
vuorovaikutustilanteissa. 
Ottaa yksilöllisesti 
työssään huomioon 
potilaan anestesiaan ja 
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tunteita. toimenpiteeseen 
kohdistamia erilaisia 
tunteita sekä tukee 
potilaan selviytymistä. 

Perioperatiivisten 
hoitomenetelmien ja 
-välineiden, 
terveydenhuollon 
laitteiden sekä 
siirtovälineiden 
käyttäminen 

käyttää turvallisesti periope-
ratiivisen hoidon välineitä, 
terveydenhuollon laitteita ja 
siirtovälineitä ja tuntee vas-
tuualueensa. Käyttää, puh-
distaa ja huoltaa laitteita asi-
anmukaisesti (leikkaustasot 
ja niihin liittyvät apuvälineet, 
pulssioksimetri, valvontamo-
nitorit, 12- (13) –kytkentäi-
nen EKG-laite, verenpaine-
mittari, hapenantolaitteet, 
CPAP-laite, imulaite, hengi-
tyskoneet, defibrillaattori, 
haihduttajat, lämpö- ja vii-
lennyspeitteet, infuusioauto-
maatit, ruiskupumput, dia-
termialaitteet, vetolaitteet, 
kuvantamisvälineet ja digi-
taalinen valokuvaus). 

tietää perioperatiivisessa 
hoidossa käytettävien 
tavallisimpien terveyden-
huollon laitteiden toiminta-
periaatteet ja laittaa ne käyt-
tövalmiuteen. Käyttää yh-
teistyössä perioperatiivisen 
työryhmän kanssa 
erilaisia potilaan siirtoja 
nostotekniikoita sekä 
niihin liittyviä tarkoituksen-
mukaisia apuvälineitä (poti-
laan siirtäminen potilassän-
gyltä leikkaustasolle ja ta-
kaisin). 

ymmärtää 
perioperatiivisessa 
hoidossa käytettävien 
terveydenhuollon 
laitteiden toimintaperiaatteet 
ja laittaa ne käyttövalmiu-
teen. Käyttää hallitusti yh-
teistyössä perioperatiivisen 
työryhmän kanssa erilaisia 
potilaan siirto- ja nostotek-
niikoita (esim. potilassän-
gyltä leikkaustasolle ja ta-
kaisin sekä niissä käytettä-
vät apuvälineet). 

avustaa steriiliin toimen-
pideasuun pukeutumisessa. 
Avaa steriilin pakkauksen ja 
ojentaa sen kontaminoi-
matta tuotetta. Avustaa ste-
riilin ympäristön luomisessa 
ja työskentelee aseptisesti 
leikkauksen aikana. 

avustaa steriiliin 
toimenpideasuun pukeutu-
misessa. Avaa steriilin pak-
kauksen ja ojentaa sen kon-
taminoimatta tuotetta. Avus-
taa steriilin ympäristön luo-
misessa ja työskentelee 
aseptisesti leikkauksen ai-
kana. Perustelee toimin-
taansa. 

avustaa steriiliin toimen-
pideasuun pukeutumisessa. 
Avaa steriilin pakkauksen ja 
ojentaa sen kontaminoi-
matta tuotetta. Avustaa ste-
riilin ympäristön luomisessa 
ja työskentelee aseptisesti 
leikkauksen aikana. Perus-
telee monipuolisesti toimin-
taansa. 

käyttää C-kaarta 
säteilysuojelusta annettujen 
ohjeiden ja työpaikan ohjei-
den mukaan. 

käyttää C-kaarta säteilysuo-
jelusta annettujen ohjeiden 
ja työpaikan ohjeiden mu-
kaan. 

käyttää C-kaarta 
säteilysuojelusta annettujen 
ohjeiden ja työpaikan ohjei-
den mukaan. 

Potilaan leikkausasennon 
suunnittelu, toteutus 
ja arviointi työryhmän 
jäsenenä 

ottaa huomioon leikkaus-
asennon merkityksen poti-
laan turvallisessa hoidossa. 

asettaa potilaan suunnitel-
lun puudutuksen ja 
toimenpiteen kannalta 
tarkoituksenmukaiseen 
ja turvalliseen puudutus- ja 
leikkausasentoon yhteis-
työssä perioperatiivisen 
työryhmän kanssa. 

asettaa potilaan suunnitel-
lun puudutuksen ja toimen-
piteen kannalta tarkoituk-
senmukaiseen ja turvalli-
seen puudutus- ja leikkaus-
asentoon yhteistyössä pe-
rioperatiivisen työryhmän 
kanssa. Perustelee toimin-
tansa. 

kuljettaa potilaan turvalli-
sesti leikkaussaliin ja aset-
taa hänet turvalliseen selkä-
asentoon yhteistyössä pe-
rioperatiivisen hoitotiimin 
kanssa. Avustaa ohjattuna 
muihin leikkausasentoihin 
asettamisessa ja varaa poti-
laan hoidon tarpeen mukai-
sen leikkaustason apuväli-
neineen. 

valmistelee yhteistyössä 
perioperatiivisen työryhmän 
kanssa potilaan hoidon 
tarpeen mukaisen 
leikkaustason apuvälinei-
neen. Asettaa potilaan 
suunniteltuun leikkausasen-
toon anatomian ja fysiolo-
gian tietoperustaa sovel-
taen. 

käyttää leikkaustasoa 
sekä asennon laittamisessa 
tarvittavia tukia, pehmus-
teita ja apuvälineitä 
tarkoituksenmukaisesti. 
Soveltaa anatomian ja 
fysiologian tietoperustaa 
torjuakseen leikkausasen-
non haitat hoidettavalle poti-
laalle. 

ottaa huomioon eri 
puhtausluokkien merkityk-
sen työskentelyssä. 

ottaa huomioon eri puhtaus-
luokkien merkityksen työs-
kentelyssä ja perustelee 
niillä toimintaansa. 

ottaa huomioon eri puhtaus-
luokkien merkityksen työs-
kentelyssä ja perustelee 
niillä monipuolisesti toimin-
taansa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Hoitotyötä ohjaavan soveltaa tavallisimmissa noudattaa perioperatiivisen toimii perioperatiivisen 
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tiedon hallinta 
perioperatiivisessa 
hoitotyössä ja - 
ympäristössä 

hoitotilanteissa keskeisiä 
perioperatiivisen hoitotyön 
tietoja. 

hoitoprosessin eri 
vaiheissa toimintayksikön 
ohjeita ja perustelee 
toimintaansa johdonmukai-
sesti hoitotyötä ohjaavilla 
tiedoilla. 

hoitoprosessin eri vaiheissa 
ja muuttuvissa tilanteissa 
itsenäisesti omalla vastuu-
alueellaan ja työryhmän jä-
senenä. Hyödyntää moni-
puolisesti hoitotyön perus-
tana olevaa tietoa potilaita 
ohjatessaan. 

hyödyntää työssään 
tietoa säteilyn vaikutuksista 
ja haittavaikutuksista 
ihmiselle ja suojaa itsensä 
ja potilaan. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla säteilyn haittavaiku-
tuksista ja suojaa itsensä ja 
potilaan. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla sätei-
lyn haittavaikutuksista ja 
varmistaa hoitotilanteessa 
mukana olevien henkilöiden 
säteilysuojauksen. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Oppiminen ja 
ongelmaratkaisu 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta 
sekä kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen pe-
rusteella. Arvioi omaa oppi-
mistaan ja osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta 
sekä kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen pe-
rusteella. Arvioi omaa oppi-
mistaan ja osaamistaan 
sekä pyytää tarvittaessa 
ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa työ-
tilanteissa, tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja kehittymis-
tarpeitaan. Antaa palautetta 
esittäen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

toimii annettujen hoitomää-
räysten mukaisesti 
perioperatiivisen työryhmän 
jäsenenä ja tuntee lähihoita-
jan vastuualueen. 

hahmottaa työnsä 
kokonaisuutena ja toimii 
joustavasti päivittäin toistu-
vissa perioperatiivisen 
hoitoprosessin tilanteissa. 
Tunnistaa oman osaami-
sensa mahdollisuudet ja ra-
jat. 

hahmottaa työnsä kokonai-
suutena ja toimii tarkoituk-
senmukaisesti ja joustavasti 
muuttuvissa tilanteissa pe-
rioperatiivisen hoitoproses-
sin eri vaiheissa. Tunnistaa 
oman osaamisensa mahdol-
lisuudet ja rajat. 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

käyttää työryhmän 
jäsenenä työyksikön 
tieto- ja viestintävälineistöä 
lähihoitajan vastuualueella 
työyksikön ohjeistuksen 
mukaisesti ja noudattaa 
tietosuojaa viestinnässä. 

käyttää työyksikön 
tieto- ja viestintävälineistöä 
asiallisesti lähihoitajan 
työn vastuualueella 
työyksikön ohjeistuksen 
mukaisesti sekä noudattaa 
tietosuojaa viestinnässä. 

ymmärtää tieto- ja viestintä-
välineistön merkityksen poti-
laan hoidossa, käyttää työ-
yksikön tieto- ja viestintävä-
lineistöä tarkoituksenmukai-
sesti lähihoitajan työn vas-
tuualueella työyksikön oh-
jeistuksen mukaisesti sekä 
noudattaa tietosuojaa 
viestinnässä. 

toimii moniammatillisen 
työryhmän tai tiimin 
jäsenenä työyhteisössä 
hyväksyttyjen 
toimintaperiaatteiden 
mukaisesti 

toimii aktiivisesti ja 
vastuullisesti moniammatilli-
sen työryhmän tai tiimin 
jäsenenä työyhteisössä 
hyväksyttyjen toimintaperi-
aatteiden mukaisesti. 

toimii aktiivisesti ja vastuulli-
sesti moniammatillisen työ-
ryhmän tai tiimin jäsenenä 
sekä sidosryhmien kanssa. 
Toimii työyhteisössä hyväk-
syttyjen toimintaperiaattei-
den mukaisesti ja asiallisesti 
ristiriitatilanteissa. 

Ammattietiikka noudattaa potilaan 
ihmisarvon kunnioittamisen 
ja turvallisuuden periaatteita 
perioperatiivisessa 
hoidossa. 

ottaa huomioon toiminnas-
saan perioperatiivisen työ-
yhteisön arvomaailman, ta-
voitteet ja noudattaa am-
mattieettisiä toimintaohjeita 
ja toimii riskejä ottamatta. 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon perioperatiivisen työyh-
teisön arvomaailman, tavoit-
teet ja noudattaa ammat-
tieettisiä toimintaohjeita 
sekä toimii vastuullisesti ja 
riskejä ottamatta. 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

toimii hoitotyötä koskevien 
säädösten ja säännösten 
mukaisesti ja noudattaa työ-
paikan työhyvinvointi- ja työ-
turvallisuusohjeita (kaasu-, 
sähkö-, säteily- ja 
paloturvallisuusmääräykset 
). 

toimii hoitotyötä koskevien 
säädösten, säännösten, työ-
hyvinvointi- ja työturvalli-
suusohjeiden 
mukaisesti (kaasu-, sähkö-, 
säteily- ja paloturvallisuus-
määräykset) sekä peruste-
lee toimintansa. 

toimii hoitotyötä koskevien 
säädösten, säännösten, 
työhyvinvointi- ja 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti (kaasu-, sähkö- 
, säteily- ja 
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paloturvallisuusmääräykset) 
sekä perustelee kattavasti 
toimintansa. 

huolehtii työssään 
henkilökohtaisesta hygieni-
asta, käyttää asianmukaista 
työasua ja 
tarvittavia työturvasuojaimia. 

käyttää asianmukaista 
työasua ja tarvittavia 
työturvasuojaimia. Torjuu 
työn aiheuttamia 
terveysvaaroja ja -haittoja 
(fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset) ja ylläpitää 
omalta osaltaan hyvää 
ilmapiiriä työpaikalla. 

käyttää asianmukaista työ-
asua ja tarvittavia työtur-
vasuojaimia. Torjuu työn ai-
heuttamia terveysvaaroja ja 
–haittoja (fysikaaliset, kemi-
alliset ja biologiset). Ylläpi-
tää omalta osaltaan hyvää 
ilmapiiriä työpaikalla sekä 
tunnistaa siihen haitallisesti 
vaikuttavia tekijöitä. 

tietää laitteiden turvamerkin-
nät (CE-merkintä) ja käyttää 
laitteita käyttö- ja turvalli-
suusohjeiden mukaisesti. 
Toimii työryhmän jäsenenä 
vaaratilanteessa ja laatii 
ilmoituksen laiteviasta ja 
vaaratilanteesta. 

tietää laitteiden turvamerkin-
nät (CE-merkintä) ja käyttää 
laitteita käyttö- ja turvalli-
suusohjeiden mukaisesti. 
Toimii asianmukaisesti 
vaaratilanteessa ja laatii 
ilmoituksen laiteviasta ja 
vaaratilanteesta. 

tietää laitteiden turvamerkin-
nät (CE-merkintä) ja käyttää 
laitteita käyttö- ja turvalli-
suusohjeiden mukaisesti. 
Toimii asianmukaisesti 
vaaratilanteessa ja laatii 
ilmoituksen laiteviasta ja 
vaaratilanteesta. Perustelee 
toimintansa. 

ennaltaehkäisee 
laiteturvallisuuteen liittyviä 
vaaratilanteita. 

ennaltaehkäisee 
laiteturvallisuuteen 
liittyviä vaaratilanteita ja 
perustelee toimintaansa. 

ennaltaehkäisee laiteturvalli-
suuteen liittyviä vaaratilan-
teita ja perustelee monipuo-
lisesti toimintaansa. 

tunnistaa kaasupullojen 
(O2, typpioksiduuli ja 
muut erikoiskaasut) 
merkinnät ja käsittelee 
kaasupulloja turvallisesti 
(lääkkeellinen happi). 

tunnistaa kaasupullojen 
(O2, typpioksiduuli ja 
muut erikoiskaasut) 
merkinnät ja käsittelee 
kaasupulloja turvallisesti 
(lääkkeellinen happi). 

tunnistaa kaasupullojen 
(O2, typpioksiduuli ja 
muut erikoiskaasut) 
merkinnät ja käsittelee 
kaasupulloja turvallisesti 
(lääkkeellinen happi). 

toimii ergonomisesti oikein 
potilaan siirroissa ja nos-
toissa sekä potilaan puudu-
tusasennon tukemisessa 
yhteistyössä työryhmän jä-
senten kanssa. Ottaa huo-
mioon potilasturvallisuuden. 

toimii perioperatiivisessa 
hoitoympäristössä ergono-
misesti oikein ja ottaa huo-
mioon potilasturvallisuuden. 
Perustelee tekemänsä 
ratkaisut.  

työskentelee perioperatiivi-
sessa hoitoympäristössä 
ergonomisesti oikein hyö-
dyntäen potilaan voimava-
roja ja apuvälineitä. Ottaa 
huomioon muut työryhmän 
jäsenet ja potilasturvallisuu-
den sekä perustelee moni-
puolisesti tekemänsä ratkai-
sut. 

hyödyntää työssään tietoa 
erilaisista tartuntatavoista, 
suojautuu itse ja suojaa po-
tilasta tartunnoilta (henkilö-
kohtainen hygienia, käsihy-
gienia ja suojakäsineiden 
käyttö, aseptinen työsken-
tely ja käytetyn hoitoväli-
neistön käsittely). 

ottaa huomioon tartuntariskit 
perioperatiivisessa hoito-
työssä, suojautuu ja suojaa 
potilasta tartunnoilta 
tarkoituksenmukaisesti. 

suojautuu itse ja suojaa 
potilasta tartunnoilta tarkoi-
tuksenmukaisesti periopera-
tiivisessa hoitoympäris-
tössä. Perustelee 
suojautumisen merkityksen. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

antaa ensiavun ja 
peruselvytyksen sekä 
varhaisen defibrilloinnin. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään, työhyvinvoinnistaan ja 
terveydestään. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään sekä edistää työhyvin-
vointiaan ja terveyttään. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään sekä edistää työhyvin-
vointiaan ja terveyttään 
sekä perustelee niiden mer-
kityksen. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.3 IMMOBILISAATIOHOIDON TOTEUTTAMINEN 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

• toimia vastuualueellaan immobilisaatiohoitoa tarvitsevan potilaan hoitoketjussa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmässä 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida immobilisaatiohoitoa tarvitsevan potilaan hoitoprosessia moniammatillisen tii-
min jäsenenä 

• turvata potilaalle ja vamma-alueelle optimaalisen anatomisesti ja fysiologisesti paranemis- ja kuntoutumispro-
sessia tukevan asennon  

• tarkkailla ja ohjata potilasta toimenpiteen eri vaiheissa 
• ohjata potilasta niin, että hän saa valmiuksia omahoitoisuutta edistävään toimintaan (komplikaatioiden ehkäisy, 

kuntoutus, toimintakyky) 
• huolehtia hoitoympäristöstä ja hoitovälineistön varaamisesta ja toimintakunnosta   
• aseptisen toiminnan murtuma-alueen ihon ja haavojen hoidossa 
• käsitellä potilaan hoidossa tarvittavia erilaisia sidos- ja oheismateriaaleja  
• avustaa potilaan kämmenluiden sekä sormien luksaatioiden ja murtumien repositiossa ja tehdä tarvittavat im-

mobilisaatiosidokset  
• tehdä potilaan värttinäluun tyyppimurtuman immobilisaatiosidoksen ja avustaa Smith’n murtuman ja olkavarren 

murtuman repositioissa 
• avustaa säärimurtumapotilaan hoidossa ja murtuman repositiossa  
• toteuttaa potilaan seuraavien hyväasentoisten murtumien immobilisaatiohoidon:  

- veneluun ja ranteen alueen muut murtumat 
- kyynärvarren murtumat 
- kämmenluiden murtumat 
- sormien ja peukalon murtumat 
- nilkan ja kantapään alueen murtumat 
- säären ja polven alueen murtumat 
- jalkapöydän ja varpaiden murtumat 

• halkaista perinteisen kalkkikipsin hoitotilanteessa ja tehdä umpikipsiin hoitoaukon eli kipsi-ikkunan 
• käyttää sekä huoltaa erilaisten kipsien poistotekniikoihin liittyviä laitteita ja instrumentteja 
• valmistaa alaraajan painehaavaumapotilaan (potilaalla diabetes mellitus tai iskeeminen sairaus) immobilisaatio-

hoitoon kuuluvan kevennysjalkineen ja ohjata potilasta sen käytössä 
• varata ja säätää potilaan liikkumista mahdollistavat apuvälineet ja ohjata potilasta niiden käytössä 
• käyttää immobilisaatiohoidon yhteydessä kuvauslaitteita ja tallentaa kuvat potilastietojärjestelmään 
• hyödyntää työssään tietoa ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta, tuki- ja liikuntaelimistön vammoista, diagnostii-

kasta, murtumatyypeistä ja niiden hoitoperiaatteista, paranemisesta, hoidosta ja hoitoihin liittyvistä komplikaa-
tioriskeistä ja käyttää työssään alan käsitteistöä (tavallisimpien murtumien nimet myös latinaksi) 

• hyödyntää työssään tietoa kipsaamisessa ja erilaisissa tuentatekniikoissa käytettävistä sidos-, pehmuste- ja 
tukimateriaaleista (ortooseista) ja lepolastoista sekä laitteista ja ohjata niiden käytössä 

• toimia ammattietiikkaa noudattaen 
• edistää työssään terveyttä, turvallisuutta, toimintakykyä ja työhyvinvointia  
• ergonomisen toiminnan. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Immobilisaatiohoitoa tarvitsevan potilaan hoidossa ja palvelujärjestelmässä toimiminen. 
• Immobilisaatiohoitoon tulevan potilaan hoitoprosessin suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja ohjaaminen lähihoi-

tajan vastuualueella. 
• Tuloksellinen ja laadukas toiminta ja kestävän kehityksen huomioon ottaminen 
• Ammatillinen vuorovaikutus 
• Työympäristön toimintavalmiuden tarkistus ja ylläpito 
• Erilaisten immobilisaatiohoitojen toteuttaminen ja/tai niissä avustaminen 
• Potilaan tarkkailu immobilisaatiohoidon jälkeen 
• Hoitomateriaalien ja työvälineiden valinta ja käyttö immobilisaatiohoidossa 
• Välineiden ja laitteiden huoltaminen 
• Ortoosien ja lepolastojen käyttö ja ohjaaminen 
• Informaatioteknologian käyttäminen työssä ja kuvaaminen 
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• Kirjaaminen 
• Ihmisen tuki- ja liikunta-elimistön rakennetta, toimintaa, diagnostiikkaa, vammoja ja murtumatyyppejä ja niiden 

hoitoperiaatteita, paranemista ja hoitoihin liittyviä komplikaatioita ja niiden ehkäisyä koskevan tietoperustan hal-
linta 

• Kipsaamisessa ja erilaisissa tuentatekniikoissa käytettäviä materiaaleja, laitteita ja niiden ominaisuuksia ja käyt-
töä koskevan tietoperustan hallinta 

• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
Immobilisaatiohoitoa tarvitsevan potilaan hoitoprosessi ja -hoitoympäristö 2osp 
Immobilisaatiohoidon hoitomenetelmät ja -välineet 5 osp 
Toimiminen immobilisaatiohoitoa toteuttavassa ympäristössä 8 osp  
 

OPINTOJAKSOT 

Immobilisaatiohoitoa tarvitsevan potilaan hoitopro-
sessi ja -hoitoympäristö 2osp 

Immobilisaatiohoidon hoitomenetelmät ja -välineet 
5osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Immobilisaatiohoitoa tarvitsevan potilaan hoito-
polku ja palvelujärjestelmä. 

• Immobilisaatiohoitoon tulevan potilaan hoitopro-
sessin suunnittelu. 

• Työympäristön toimintavalmiuden tarkistus ja yllä-
pito. 

• Informaatioteknologian käyttäminen työssä. 
• Kirjaaminen 

 
Toteutamistavat: Lähiopetus, verkkotyöskenteky  
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, moodle verkko-oppimis-
ympäristö  
 

 
Keskeiset sisällöt: 

• Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta. 
• Immobilisaatiohoitoa vaativat tavallisimmat vam-

mat ja niiden syntymekenismit (ylä- ja alaraajojen 
luksaatiot ja murtumat). 

• Immobilisaatohoidossa tarvittavat välineet ja ma-
teriaalit. 

• Immolisaatiohoito tekniikat, erilaiset sidokset. 
• Potilaan tarkkailu ja ohjaus toimenpiteiden eri vai-

heissa. 
• Aseptiikka murtuma-alueen ihon ja haavojen hoi-

dossa. 
• Ortoosien ja lepolastojen käyttö ja ohjaaminen 
• Laadukas hoitotyö 

 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitustunnit, verkkotyös-
kentely 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, työssäoppimisen ympä-
ristöt, moodle verkko-oppimisympäristö  
 

Toimiminen immobilisaatiohoitoa toteuttavassa ympä-
ristössä  8osp   
 
Keskeiset sisällöt: Ammattitaitovaatimusten mukaiset ta-
voitteet 
 
Toteuttamistavat: Toimiminen immobilisointihoitoja toteut-
tavissa työyhteisöissä 
 
 

 
  
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tu-
keminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä. 
 
Silloin kun tämä valinnainen tutkinnon osa on osana Ensihoitopalvelussa toimiminen tutkinnon osaa, opiskelijan tulee 
suorittajan hyväksytysti Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen - 
tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöä.  
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OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
IMMO 1. Immobilisaatiohoitoa tarvitsevan potilaan hoitoprosessi ja -hoitoympäristö 
Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Kirjallisten oppimistehtävien tekeminen, opettajan antama suullinen / kir-
jallinen palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
 
IMMO 2. Immobilisaatiohoidon hoitomenetelmät ja -välineet 
Aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn. Harjoitustuntityöskentely, opettajan antama suullinen / kirjallinen palaute. 
Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö on suoritettava hyväksytysti ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Immobilisaatiohoidon toteuttaminen 15 osp ammattiosaamisen näytön to-
teuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Näyttö toteutetaan mahdollisimman aidoissa työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhteydessä. Opiskelija osallis-
tuu työyhteisön normaaliin työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Toimiminen immobilisaatiohoitoa toteuttavassa toimintaympäristössä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa immobilisaatiohoidon toteuttamisessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä terveyskes-
kuksen tai sairaalan päivystyspoliklinikalla tai erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai leikkausosastolla tai ortopedisellä 
osastolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammat-
titaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Immobilisaatiohoitoa tarvit-
sevan potilaan hoidossa ja 
palvelujärjestelmässä toimi-
minen 
 
 

toimii vastuualueensa mu-
kaisesti ja potilaslähtöisesti 
potilaan hoidossa palvelu-
järjestelmässä, mutta tarvit-
see ajoittain ohjausta.  

toimii vastuualueensa mukai-
sesti ja potilaslähtöisesti poti-
laan hoidossa palvelujärjes-
telmässä.  
 

toimii vastuualueellaan aktiivi-
sesti ja potilaslähtöisesti poti-
laan hoidossa moniammatilli-
sen tiimin ja palvelujärjestel-
män asiantuntemusta hyödyn-
täen.  

 
Immobilisaatiohoitoon tule-
van potilaan hoitoprosessin 
suunnittelu, toteuttaminen, 
arviointi ja ohjaaminen lähi-
hoitajan vastuualueella 

tekee havaintoja potilaan 
voinnista vastaanottotilan-
teessa, toteaa hoidon tar-
peen ja valmistelee toimen-
pidettä. Asettaa potilaan ja 
vamma-alueen optimaalisen 
asentoon. Kokoaa toimenpi-
teessä tarvittavat välineet, 
mutta tarvitsee siinä ajoit-
tain ohjausta. Huolehtii tur-
vallisesti työryhmän jäse-
nenä potilaan tarkkailusta, 
hoidosta, ohjaamisesta ja 
hoidon kirjaamisesta. 

tekee havaintoja potilaan 
voinnista vastaanottotilan-
teessa, toteaa hoidon tarpeen 
ja valmistelee toimenpidettä. 
Asettaa potilaan ja vamma-
alueen optimaalisen asen-
toon. Kokoaa toimenpiteessä 
käytettävät materiaalit ja väli-
neet. Huolehtii turvallisesti po-
tilaan tarkkailusta, hoidosta, 
ohjaamisesta ja hoidon kirjaa-
misesta lähihoitajan vastuu-
alueella. 

tekee havaintoja potilaan 
voinnista vastaanottotilan-
teessa, toteaa hoidon tarpeen 
ja valmistelee toimenpidettä 
ottaen huomioon potilaan 
voinnin muutokset ja yksilölli-
set tarpeet. Asettaa potilaan 
ja vamma-alueen optimaali-
sen asentoon välttäen lisä-
vaurioita. Kokoaa toimenpi-
teessä käytettävät materiaalit 
ja välineet siten, että niiden 
käyttö on sujuvaa. Huolehtii 
turvallisesti potilaan tarkkai-
lusta, hoidosta, ohjaamisesta 
ja hoidon kirjaamisesta lähi-
hoitajan vastuualueella. 

Tuloksellinen ja laadukas 
toiminta ja kestävän kehityk-
sen huomioon ottaminen 

ottaa huomioon hoidon to-
teutuksessa tarvittavan hoi-
tomateriaalin määrän ja laa-
dun. Toimii kestävän kehi-
tyksen periaatteita noudat-
taen, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta.  
 

ottaa huomioon hoidon toteu-
tuksessa potilaskohtaisesti 
hoitomateriaalin käyttökoh-
teen, kestävyyden, määrän ja 
laadun. Toimii kestävän kehi-
tyksen periaatteita noudat-
taen ja on tietoinen toimenpi-
teen kustannusvaikutuksista 
ja laatukriteereistä.  

ottaa huomioon hoidon toteu-
tuksessa potilaskohtaisesti 
hoitomateriaalin käyttökoh-
teen, kestävyyden, määrän ja 
laadun.  Edistää toiminnallaan 
kestävän kehityksen periaat-
teiden toteutumista ja perus-
telee toimintaansa. Toimii it-
senäisesti laatukriteerien mu-
kaan ja ottaa huomioon talou-
delliset tekijät työskentelys-
sään.  

2. Työmenetelmien, -välinei-
den ja materiaalin hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Ammatillinen vuorovaikutus toimii vuorovaikutuksessa 

potilaan kanssa asiallisesti 
ja ystävällisesti ja ohjaa 
häntä toimenpiteen eri vai-
heissa ja koti- ja jatkohoi-
dossa (komplikaatioiden eh-
käisy, kuntoutus, toimintaky-
vyn ylläpitäminen). 

toimii vuorovaikutuksessa po-
tilaan kanssa ja ohjaa häntä 
toimenpiteen eri vaiheissa 
asiallisesti, yksilöllisesti ja 
rohkaisevasti. Ohjaa potilasta 
omahoitoisuutta edistävään 
toimintaan (komplikaatioiden 
ehkäisy, kuntoutus, toiminta-
kyvyn ylläpito) ja koti- ja jatko-
hoidossa. 

toimii vuorovaikutuksessa po-
tilaan kanssa ja ohjaa häntä 
toimenpiteen eri vaiheissa, 
asiallisesti, yksilöllisesti, roh-
kaisevasti ja turvallisuuden 
tunnetta herättävästi. Ohjaa 
potilasta omahoitoisuutta 
edistävään toimintaan (komp-
likaatioiden ehkäisy, kuntou-
tus, toimintakyvyn ylläpito). 
Ohjaa kotihoidossa ja varmis-
taa hoidon jatkuvuuden. 
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Työympäristön toimintaval-
miuden tarkistus ja ylläpito 

huoltaa immobilisaatiohoi-
dossa tarvittavan välineistön 
ja tarkistaa hoitoympäristön, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta. 
 

tarkastaa, täydentää, puhdis-
taa ja huoltaa immobilisaatio-
hoidossa tarvittavan välineis-
tön ja tarkistaa hoitoympäris-
tön itsenäisesti. 
 

huolehtii immobilisaatiohoi-
dossa tarvittavan välineistön 
täydennyksestä, puhdistuk-
sesta ja huollosta ja hoitoym-
päristöstä vastuullisesti ja ti-
lanteen vaatimalla tavalla 
sekä arvioi siivoustarpeen eri-
koistilanteiden jälkeen. 

Erilaisten immobilisaatiohoi-
tojen toteuttaminen ja/tai 
niissä avustaminen lähihoi-
tajan vastuualueella 
 

avustaa turvallisesti potilaan 
kämmenluiden sekä sor-
mien luksaatioiden ja murtu-
minen repositioissa ja tekee 
tarvittavat immobilisaatiosi-
dokset. Toimii työryhmän jä-
senenä, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta.  

avustaa turvallisesti potilaan 
kämmenluiden sekä sormien 
luksaatioiden ja murtuminen 
repositioissa ja tekee tarvitta-
vat immobilisaatiosidokset, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta.  

avustaa turvallisesti potilaan 
kämmenluiden sekä sormien 
luksaatioiden ja murtuminen 
repositioissa ja tekee tarvitta-
vat immobilisaatiosidokset it-
senäisesti. 

tekee turvallisesti potilaan 
värttinäluun (radiuksen) 
tyyppimurtuman immobili-
saatiosidokset ja avustaa 
Smith´n murtuman ja olka-
varren (humeruksen) murtu-
man repositioissa. Toimii 
työryhmän jäsenenä, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta.  

tekee turvallisesti potilaan 
värttinäluun (radiuksen) tyyp-
pimurtuman immobilisaatiosi-
doksen ja avustaa Smith´n 
murtuman ja olkavarren (hu-
meruksen) murtuman repositi-
ossa, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta. 

tekee turvallisesti potilaan 
värttinäluun (radiuksen) tyyp-
pimurtuman immobilisaatiosi-
doksen ja avustaa Smith´n 
murtuman ja olkavarren (hu-
meruksen) murtuman reposi-
tioissa itsenäisesti.  

avustaa turvallisesti sääri-
murtumapotilaan immobili-
saatiohoidossa ja repositi-
ossa, toimii työryhmän jäse-
nenä, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta. 

avustaa turvallisesti säärimur-
tuma- potilaan immobilisaatio-
hoidossa ja repositiossa, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta. 
 

avustaa turvallisesti säärimur-
tuma potilaan immobilisaatio-
hoidossa ja repositiossa itse-
näisesti. 
 

 toteuttaa turvallisesti seu-
raavien hyväasentoisten 
murtumien immobilisaatio-
hoidon: veneluun 
(scafoideumin) ja ranteen 
alueen muut murtumat, kyy-
närvarren (antebrachiumin) 
murtumat, olkavarren (hu-
meruksen) murtumat, käm-
menluiden (metacarpaali) 
murtumat, sormien ja peu-
kalon murtumat, nilkan alu-
een murtumat, säären, pol-
ven ja kantapäään alueen 
murtumat, jalkapöydän ja 
varpaiden murtumat. Toimii 
työryhmän jäsenenä, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta. 

toteuttaa turvallisesti seuraa-
vien hyväasentoisten murtu-
mien immobilisaatiohoidon: 
veneluun (scafoideumin) ja 
ranteen alueen muut murtu-
mat, kyynärvarren (an-
tebrachiumin) murtumat, olka-
varren (humeruksen) murtu-
mat, kämmenluiden (meta-
carpaali) murtumat, sormien 
ja peukalon murtumat, nilkan 
alueen murtumat, säären, pol-
ven ja kantapään alueen mur-
tumat, jalkapöydän ja varpai-
den murtumat, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta. 
 

toteuttaa turvallisesti seuraa-
vien hyväasentoisten murtu-
mien immobilisaatiohoidon: 
veneluun (scafoideumin) ja 
ranteen alueen muut murtu-
mat, kyynärvarren (an-
tebrachiumin) murtumat, olka-
varren (humeruksen) murtu-
mat, kämmenluiden (meta-
carpaali) murtumat, sormien 
ja peukalon murtumat, nilkan 
alueen murtumat, säären, pol-
ven ja kantapään alueen mur-
tumat, jalkapöydän ja varpai-
den murtumat itsenäisesti. 

halkaisee turvallisesti perin-
teisen kalkkikipsin hoitoti-
lanteessa ja tekee umpikip-
siin hoitoaukon eli kipsi-ik-
kunan ja toimii haavan hoi-
dossa aseptisesti, mutta tar-
vitsee ajoittain ohjausta. 
Käyttää ja huoltaa kipsien 

halkaisee turvallisesti perintei-
sen kalkkikipsin hoitotilan-
teessa ja tekee umpikipsiin 
hoitoaukon eli kipsi-ikkunan ja 
toimii haavan hoidossa asep-
tisesti. Käyttää ja huoltaa kip-
sien poistossa käytettäviä vä-

halkaisee turvallisesti perintei-
sen kalkkikipsin hoitotilan-
teessa ja tekee umpikipsiin 
hoitoaukon eli kipsi-ikkunan 
aseptiikkaa noudattaen itse-
näisesti. Käyttää ja huoltaa 
kipsien poistossa käytettäviä 
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poistossa käytettäviä väli-
neitä, laitteita ja instrument-
teja ohjeiden mukaan. 

lineitä, laitteita ja instrument-
teja oma-aloitteisesti ohjeiden 
mukaan. 

välineitä, laitteita ja instru-
mentteja oma-aloitteisesti, it-
senäisesti ja ohjeiden mukai-
sesti. 

valmistaa ohjeen mukaan 
turvallisesti alaraajan pai-
nehaavaumapotilaan (poti-
laalla diabetes mellitus tai 
iskeeminen sairaus) immo-
bilisaatiohoitoon kuuluvan 
yksilöllisen ja toiminnallisen 
kevennysjalkineen ja ohjaa 
potilasta sen käytössä, 
mutta tarvitsee tukea käytön 
ohjauksessa. 

valmistaa turvallisesti alaraa-
jan painehaavaumapotilaan 
(potilaalla diabetes mellitus tai 
iskeeminen sairaus) immobili-
saatiohoitoon kuuluvan yksi-
löllisen ja toiminnallisen ke-
vennysjalkineen ja ohjaa poti-
lasta sen käytössä. 
 

valmistaa turvallisesti ja itse-
näisesti alaraajan painehaa-
vaumapotilaan (potilaalla dia-
betes mellitus tai iskeeminen 
sairaus) immobilisaatiohoi-
toon kuuluvan yksilöllisen ja 
toiminnallisen kevennysjalki-
neen ja ohjaa potilasta itse-
näisesti sen käytössä. 
 

Potilaan tarkkailu immobili-
saatiohoidon jälkeen 

seuraa potilaan vointia toi-
menpiteen jälkeen (yleistila, 
raajan ääreisosan väri, 
lämpö, tunto, turvotus, kivun 
ilmeneminen, materiaalin 
muutokset), kirjaa havainnot 
potilasasiakirjoihin lähihoita-
jan vastuualueella ja tiedot-
taa työryhmälle, mutta tar-
vitsee ajoittain ohjausta. 

seuraa potilaan vointia toi-
menpiteen jälkeen (yleistila, 
raajan ääreisosan väri, 
lämpö, tunto, turvotus, kivun 
ilmeneminen, materiaalin 
muutokset) ja vastaa hoidon 
tarpeeseen.  Kirjaa havainnot 
potilasasiakirjoihin lähihoita-
jan vastuualueella ja varmis-
taa hoidon jatkuvuuden. 

seuraa potilaan vointia toi-
menpiteen jälkeen (yleistila, 
raajan ääreisosan väri, lämpö, 
tunto, turvotus, kivun ilmene-
minen, materiaalin muutokset) 
ja vastaa hoidon tarpeeseen. 
Kirjaa havainnot potilasasia-
kirjoihin itsenäisesti lähihoita-
jan vastuualueella ja varmis-
taa hoidon jatkuvuuden. 

tarkkailee ja hoitaa lähihoi-
tajan vastuualueella poti-
laan kipua. Kirjaa kivun hoi-
don ja seuraa hoidon vaiku-
tusta. 

tarkkailee ja hoitaa lähihoita-
jan vastuualueella potilaan ki-
pua. Kirjaa kivun hoitotoimen-
piteet ja seuraa hoidon vaiku-
tusta. 

tarkkailee ja hoitaa yksilölli-
sesti lähihoitajan vastuualu-
eella potilaan kipua. Kirjaa ki-
vun hoitotoimenpiteet ja seu-
raa hoidon vaikutusta. 

Hoitomateriaalien ja työväli-
neiden valinta ja käyttö im-
mobilisaatiohoidossa 
Välineiden ja laitteiden huol-
taminen 
 

valitsee tavallisimmat immo-
bilisaatiohoidossa käytettä-
vät materiaalit ja työvälineet 
ja osaa käyttää, käsitellä ja 
huoltaa niitä oikein ja turval-
lisesti, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta. Käyttää tur-
vallisesti kipsisahaa. 
 
 

valitsee tavallisimmat immobi-
lisaatiohoidossa käytettävät 
materiaalit ottaen huomioon 
niiden  ominaisuudet. Käyt-
tää, käsittelee ja huoltaa työ-
välineiden oikein ja turvalli-
sesti. Käyttää turvallisesti kip-
sisahaa ja tiedostaa sahan 
käyttöön liittyvät riskit. 
 
 

valitsee kipsi- ja tuentateknii-
koissa käytettävät materiaalit 
ottaen huomioon niiden omi-
naisuudet ja vamman parane-
misen kannalta soveltuvim-
man materiaalin. Käyttää ma-
teriaaleja oikein ja turvallisesti 
sekä huoltaa käyttämänsä 
työvälineet ja laitteet itsenäi-
sesti. Käyttää turvallisesti kip-
sisahaa ja hallitsee kipsisa-
han määräaikaisen huoltami-
sen: puhdistus, terän ja pöly-
pussin vaihtaminen. 

Terveyden, turvallisuuden ja 
toimintakyvyn huomioon ot-
taminen Liikkumisen apuvä-
lineiden varaaminen, säätä-
minen ja käytön ohjaus 
 

käyttää työssään apuväli-
nepalveluita ja ohjaa poti-
lasta niiden palveluiden pa-
riin. 
 

käyttää työssään apuväli-
nepalveluita ja ohjaa potilasta 
niiden palveluiden pariin. 
 

käyttää työssään apuväli-
nepalveluita ja ohjaa potilasta 
työpaikkakunnalla tarjolla ole-
viin kunnan, keskussairaala-
piirin ja yksityisten palvelujen 
tuottajien apuvälinepalvelui-
hin. 

 säätää potilaan kyynär-
sauvat oikean pituiseksi ja 
ohjaa potilasta niiden käy-
tössä ottaen huomioon saa-
paskipsillä sallitun varaami-
sen. 
 

säätää potilaan kyynär-sauvat 
oikean pituiseksi ja ohjaa poti-
lasta niiden käytössä ottaen 
huomioon saapaskipsillä salli-
tun varaamisen ja tunnistaa 
immobilisaatiohoitoon liitty-
vien muiden apuvälineiden 
tarpeen. 
 

säätää kyynärsauvat oikean 
pituiseksi ja ohjaa potilasta 
niiden käytössä ottaen huomi-
oon saapaskipsillä sallitun va-
raamisen. Tunnistaa immobili-
saatiohoitoon liittyvien muiden 
apuvälineiden tarpeen. Ohjaa 
potilaan asiantuntijalle apuvä-
lineen yksilöllistä määrittämi-
sestä varten. 

Ortoosien ja lepolastojen 
käyttö ja ohjaaminen 
 

käyttää työssään ja ohjaa 
potilasta erilaisten ortoosien 
ja lepolastojen käytössä, 
mutta tarvitsee siinä ajoit-
tain ohjausta. 

käyttää työssään ja ohjaa po-
tilasta erilaisten ortoosien ja 
lepolastojen käytössä ottaen 
huomioon niiden käyttökoh-
teet. 

käyttää työssään erilaisia or-
tooseja ja lepolastojaottaen 
huomioon niiden käyttökoh-
teet ja ominaisuudet. Motivoi 
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  ja ohjaa potilasta niiden käy-
tössä. 

Informaatioteknologian käyt-
täminen työssä ja kuvaami-
nen 
 

hyödyntää työssään infor-
maatioteknologiaa ja käyt-
tää digitaalisia kameroita, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta. 

hyödyntää työssään infor-
maatioteknologiaa ja käyttää 
digitaalisia kameroita. Hallit-
see kuvattavan kohteen valo-
kuvaamisen. 

hyödyntää työssään informaa-
tioteknologiaa ja käyttää digi-
taalisia kameroita. Hallitsee 
kuvattavan kohteen valoku-
vaamisen ja käyttää sujuvasti 
yhtä kuvankäsittelyohjelmaa.  

Kirjaaminen kirjaa oikeita käsitteitä 
(myös latinakieliset murtu-
mien nimet) käyttäen tiedot 
potilasasiapapereihin, mutta 
tarvitsee siinä ajoittain oh-
jausta. 

kirjaa oikeita käsitteitä (myös 
latinakieliset murtumien ni-
met) käyttäen ja potilaan hoi-
don jatkuvuutta ja turvalli-
suutta edistäen tiedot potilas-
asiapapereihin. 

kirjaa itsenäisesti, oikeita kä-
sitteitä (myös latinakieliset 
murtumien nimet) käyttäen ja 
potilaan hoidon jatkuvuutta ja 
turvallisuutta edistäen tiedot 
potilasasiapapereihin. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Ihmisen tuki- ja liikunta-eli-
mistön rakennetta, toimin-
taa, diagnostiikkaa, vam-
moja ja murtumatyyppejä ja 
niiden hoitoperiaatteita, pa-
ranemista ja hoitoihin liitty-
viä komplikaatioita ja niiden 
ehkäisyä koskevan tietope-
rustan hallinta 
 
  

hyödyntää työssään tietoa 
erilaisten vammojen tai sai-
rauden aiheuttamista muu-
toksista elimistön rakentee-
seen, toimintaan, para-
nemisprosessiin ja hoitoon. 
Noudattaa sovittuja hoitope-
riaatteita, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta. 
 

hyödyntää työssään tietoa eri-
laisten vammojen tai sairau-
den aiheuttamista muutok-
sista elimistön rakenteeseen,  
toimintaan, paranemisproses-
siin ja hoitoon. Noudattaa so-
vittuja hoitoperiaatteita ja ot-
taa huomioon yksilölliset eri-
tyispiirteet.   
 

hyödyntää työssään tietoa eri-
laisten vammojen tai sairau-
den aiheuttamista muutok-
sista elimistön rakenteeseen, 
toimintaan, paranemisproses-
siin ja hoitoon. Noudattaa so-
vittuja hoitoperiaatteita ja toi-
mii tarkoituksenmukaisesti 
yksilölliset erityispiirteet huo-
mioon ottaen. Hakee aktiivi-
sesti lisätietoa. 

Kipsaamisessa ja erilaisissa 
tuentatekniikoissa käytettä-
viä materiaaleja, laitteita ja 
niiden ominaisuuksia ja 
käyttöä koskevan tietope-
rustan hallinta 
 
 

hyödyntää työssään tietoa 
kipsaamisessa ja erilaisissa 
tuentatekniikoissa käytettä-
vistä materiaaleista, lait-
teista ja niiden ominaisuuk-
sista.  
 
 
 

hyödyntää työssään tietoa 
kipsaamisessa ja erilaisissa 
tuentatekniikoissa käytettä-
vistä materiaaleista, laitteista 
ja niiden ominaisuuksista.  
Ottaa huomioon työskentelys-
sään potilaalle ja hoitajalle 
mahdollisesti aiheutuvat tur-
vallisuusriskit. 

hyödyntää työssään monipuo-
lisesti tietoa kipsaamisessa ja 
erilaisissa tuentatekniikoissa 
käytettävistä materiaaleista, 
laitteista ja niiden ominaisuuk-
sista. Työskentelee turvalli-
suusnäkökohdat huomioon ot-
taen vaarantamatta omaa ja 
potilaan turvallisuutta. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu  

ottaa vastaan ja antaa asi-
allisesti palautetta sekä ke-
hittää toimintaansa saa-
mansa palautteen perus-
teella. Arvioi omaa oppi-
mistaan ja osaamistaan.  
 

ottaa vastaan ja antaa asialli-
sesti palautetta sekä kehittää 
toimintaansa saamansa pa-
lautteen perusteella. Arvioi 
omaa oppimistaan ja osaa-
mistaan sekä pyytää tarvitta-
essa ohjausta.  

hankkii, jäsentää ja arvioi tie-
toa sekä soveltaa aiemmin 
opittua muuttuvissa työtilan-
teissa, tunnistaa omia vah-
vuuksiaan ja kehittymistar-
peitaan. Antaa palautetta 
esittäen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

Vuorovaikutus ja yh-teistyö toimii moniammatillisen 
työryhmän tai tiimin jäse-
nenä työyhteisössä hyväk-
syttyjen toimintaperiaattei-
den mukaisesti. 

toimii aktiivisesti ja vastuulli-
sesti moniammatillisen työ-
ryhmän tai tiimin jäsenenä 
sekä tuntee työryhmän jä-
senten tehtäviä ja vastuualu-
eita. 

toimii aktiivisesti ja vastuulli-
sesti moniammatillisen työ-
ryhmän tai tiimin jäsenenä 
sekä sidosryhmien kanssa. 
Toimii asiallisesti ristiriitati-
lanteissa ja tuntee työryh-
män jäsenten tehtävät ja 
vastuualueet. 

käyttää työryhmän jäse-
nenä työyksikön tieto- ja 
viestintävälineistöä lähihoi-
tajan vastuualueella työyk-
sikön ohjeistuksen mukai-
sesti ja noudattaa tietosuo-
jaa viestinnässä. 

käyttää työyksikön tieto- ja 
viestintävälineistöä asialli-
sesti lähihoitajan työn vas-
tuualueella työyksikön oh-
jeistuksen mukaisesti sekä 
noudattaa tietosuojaa vies-
tinnässä. 

ymmärtää tieto- ja viestintä-
välineistön merkityksen poti-
laan hoidossa. Käyttää työ-
yksikön tieto- ja viestintäväli-
neistöä tarkoituksenmukai-
sesti lähihoitajan työn vas-
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tuualueella ohjeistuksen mu-
kaisesti sekä noudattaa tieto-
suojaa viestinnässä. 

Ammattietiikka tuntee vastuualueensa ja 
työskentelee työryhmän jä-
senenä ammattieettisten 
ohjeiden mukaisesti. 

ottaa huomioon toiminnas-
saan työyhteisön arvomaail-
man, tavoitteet ja ammat-
tieettiset toimintaohjeet sekä 
toimii vastuullisesti riskejä ot-
tamatta. 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon työyhteisön arvomaail-
man, tavoitteet ja ammat-
tieettiset toimintaohjeet. Vas-
taa omalta osaltaan potilai-
den hyvästä hoidosta ja toi-
mii riskejä ottamatta. 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 
 
 

toimii hoitoa koskevien 
säädösten ja määräysten 
mukaisesti. Käyttää asian-
mukaista työasua ja tarvit-
tavia työturvasuojaimia 
sekä tiedostaa toimintaan 
liittyviä riskejä. Noudattaa 
työpaikan työturvallisuus-
ohjeita (esim. kaasu-, 
sähkö-, säteily- ja palotur-
vallisuusmääräyksiä) ja 
muita riskitilanteisiin liittyviä 
ohjeita. 

toimii työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti (esim. kaasu-, 
sähkö-, säteily- ja paloturval-
lisuusmääräykset). Käyttää 
asianmukaista työasua ja 
tarvittavia työturvasuojaimia 
sekä torjuu työn aiheuttamia 
terveysvaaroja ja -haittoja 
(fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset). 

toimii työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti (esim. kaasu-, 
sähkö-, säteily- ja paloturval-
lisuusmääräykset) ja perus-
telee toimintansa. Käyttää 
asianmukaista työasua ja 
tarvittavia työturvasuojaimia, 
torjuu työn aiheuttamia ter-
veysvaaroja ja -haittoja (fysi-
kaaliset, kemialliset ja biolo-
giset). 

huolehtii omasta toiminta-
kyvystään, turvallisuudes-
taan, työhyvinvoinnistaan 
ja terveydestään. 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään, turvallisuudestaan 
sekä edistää työhyvinvointi-
aan ja terveyttään. 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään, turvallisuudestaan 
sekä edistää työhyvinvointi-
aan ja terveyttään. Peruste-
lee niiden merkityksen. 

käyttää tutkimus- ja hoito-
tasoja sekä liikkumisen 
apuvälineitä ergonomisesti 
oikein.  Käyttää ergonomi-
sesti oikeita ja turvallisia 
työskentelytapoja, potilaan 
siirtotekniikoita ja -välineitä. 
Ottaa huomioon potilastur-
vallisuuden sekä ennalta-
ehkäisee työn aiheuttamia 
tapaturmia ja vammoja. 

käyttää turvallisesti ja er-
gonomisesti oikein potilaan 
siirtotekniikoita ja -välineitä, 
tutkimus- ja hoitotasoja sekä 
liikkumisen apuvälineitä. So-
veltaa ergonomisia työsken-
telytapoja. Ottaa huomioon 
potilasturvallisuuden sekä 
ennaltaehkäisee työn aiheut-
tamia tapaturmia ja vam-
moja. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein ja toteuttaa turvalli-
sesti, suunnitelmallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti poti-
lassiirrot. Käyttää hallitusti 
tutkimus- ja hoitotasoja sekä 
liikkumisen apuvälineitä. Ot-
taa huomioon potilasturvalli-
suuden sekä kehittää työym-
päristön ergonomista toimi-
vuutta. 

ottaa huomioon tartuntaris-
kit hoitotilanteissa, suojau-
tuu itse ja suojaa potilasta 
tartunnoilta (henkilökohtai-
nen hygienia, käsihygienia 
ja suojakäsineiden käyttö, 
aseptinen työskentely ja 
käytetyn hoitovälineistön 
käsittely). 

ottaa huomioon tartuntariskit 
hoitotilanteissa, suojautuu ja 
suojaa potilasta tartunnoilta 
tarkoituksenmukaisesti. 
 

suojautuu itse ja suojaa poti-
lasta tartunnoilta tarkoituk-
senmukaisesti. Ohjaa ja pe-
rustelee suojautumisen mer-
kityksen. 

toimii väkivaltaisen  
asiakkaan kohtaamistilan-
teessa työyksikön turvaoh-
jeiden mukaan ja suojelee 
tarvittaessa itseään. 
 
 

toimii väkivaltaisen asiak-
kaan kohtaamistilanteessa 
työpaikan turvaohjeiden ja 
työyksikön käytäntöjen mu-
kaisesti ja suojelee tarvitta-
essa itseään. 

ehkäisee työryhmän jäse-
nenä uhkaavien väkivaltati-
lanteiden syntymistä. Toimii 
ohjeiden mukaisesti ja suoje-
lee tarvittaessa itseään ja 
muita sekä pyytää tarvitta-
essa lisäapua. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osanammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.4 JALKOJENHOIDON OSAAMISALA 
 

2.4.1 JALKOJENHOITO 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 
 

• työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden ja säännösten mukaan 
• tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa tiedostaen lähihoitajan vas-

tuun ja rajat 
• hyödyntää jalkojenhoitotyössään tutkittua tietoa ja toimintaympäristön vahvistamia hoito- ja toimintaohjeita 
• toimia asiakaspalvelussa ja varmistaa tietosuojan ja tietoturvan 
• hyödyntää kielitaitoaan jalkojenhoidon asiakaspalvelussa 
• ohjata asiakasta tai potilasta sekä erilaisia ryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin sekä jalkaterveyden edistämisessä ja 

jalkojen omahoidon toteuttamisessa 
• ennaltaehkäistä alaraajojen asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä  
• ottaa työssään huomioon eri-ikäisten ihmisten jalkojenhoitotarpeet 
• toimia aseptisesti ja ennaltaehkäistä tartuntojen syntymistä sekä leviämistä 
• valmistella jalkojenhoitotilan eri hoitoympäristöihin ja valita tarvittavat työvälineet, materiaalit sekä tarvikkeet 
• tutkia ja tunnistaa asiakkaan jaloissa olevia muutoksia 
• ottaa jalkojenhoitotyössä huomioon sairauksista aiheutuvat alaraajamuutokset 
• laatia tutkimiseen perustuen kirjallisen jalkojenhoitosuunnitelman  
• avustaa asiakasta tai potilasta jalkojenhoitotilanteissa 
• tehdä asiakkaan tai potilaan jalkojenhoidon  
• toteuttaa jalkojenhoidossa ulkoista lääkehoitoa ja seurata sen vaikuttavuutta 
• hieroa asiakkaan tai potilaan alaraajat 
• suunnitella ja toteuttaa jalkojen toimintaa ylläpitävää liikehoitoa 
• suunnitella ja valmistaa jalkaterän ihoa suojaavat kevennykset 
• huoltaa jalkojenhoidossa käytettävät välineet ja laitteet 
• arvioida toteuttamansa jalkojenhoidon ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon 
• ohjata asiakkaita ja potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä sekä liikkumisen apuvälineiden 

hankkimisessa ja käytössä 
• ohjata terveydenhuollon henkilöstöä sekä asiakkaan tai potilaan avustajaa jalkojenhoidon kysymyksissä 
• torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja ja noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista ja mahdollista yrittäjyyttä 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan sekä kehittää ammat-

tialaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 

• Oman työn suunnittelu ja toteuttaminen 
• Jalkojenhoitosuunnitelman laatiminen, toteuttaminen ja arviointi lähihoitajan vastuualueella 
• Taloudellinen ja laadukas toiminta 
• Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 
• Asiakaspalvelu ja viestintä 
• Jalkojenhoito 
• Ohjaaminen 
• Aseptinen työskentely 
• Työvälineiden ja materiaalien käyttäminen 
• Työn kehittäminen 
• Jalkojen tutkimista koskevan tiedon hallinta 
• Jalkojenhoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Diabeetikon jalkojenhoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Tuki- ja liikuntaelinsairaan jalkojenhoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Ihosairaan jalkojenhoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Ikääntyneiden jalkojenhoitoa koskevan tiedon hallinta 
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• Kevennyshoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Hierontaa koskevan tiedon hallinta 
• Liikehoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Aseptiikkaa koskevan tiedon hallinta 
• Ohjaamista koskevan tiedon hallinta 
• Välineistöä ja laitteistoa koskevan tiedon hallinta 
• Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• Työehtosopimusta ja työnhaku asiakirjoja sekä työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• Monikulttuurisuutta koskevan tiedon hallinta 
• Kielitaidon hyödyntäminen 
• Kielitaidon hallinta suomenkielisillä 
• Oppiminen ja ongelman ratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus, toimintakyky 

 
Opintojaksot:  
Ammatillisuus jalkojenhoitotyössä 10 osp 
Jalkaterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä jalkojenhoitotyö 14 osp 
Asiakkaan kokonaishoitoa tukeva jalkojenhoito 8 osp  
Asiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä 18 osp, TO  
 

 OPINTOJAKSOT 

Ammatillisuus jalkojenhoitotyössä (10 osp) Jalkaterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä jal-
kojenhoitotyö (14 osp) 

 
Keskeiset sisällöt:  
 
Opintojen ohjaus 
Ryhmänohjaaja  

• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen 

• Työssäoppimispaikkojen esittely  
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen  
• Ryhmäytymisen tukeminen  
• Ammatillisen kasvun tukeminen  
• Kansainvälistymisen mahdollisuudet  
• HOPS- päivitys 

Opinto-ohjaaja 
• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely  
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, 

uraohjaus, opintopolku.fi – sivuston esittely  
 
Ammatillisuuden kehittäminen 

• Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma 

 
Työhyvinvointi   

• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet   
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen   
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintata-

vat   
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia   
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen  
• Työilmapiiri   
• Hätäensiapu   
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus,  

Yrittäjyys ja laatutyö   

 
Keskeiset sisällöt: 
Jalkojenhoidon suunnitelman laatiminen 

• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ennaltaehkäise-
vässä jalkojenhoitotyössä eri toimintaympäristöissä 

• Eri-ikäisten ihmisten alaraajojen tutkiminen ja hoidon 
suunnittelu 

• Jalkojenhoidon suunnitelman kirjaaminen 
 

Asiakaspalvelu ja viestintä 
• Asiakaspalvelu ja ammatillinen viestintä 
• Yhteistyö sosiaali- ja terveysalan yhteistyöverkos-

toissa 
• Erilaiset asiakasryhmät ja monikulttuurisuus 

 
Aseptiikka jalkojenhoitotyössä 

• Aseptiikka ja välinehuolto jalkojen perushoidossa 
• Työvälineet, laitteet ja materiaalit jalkojenhoitotyössä 

 
Eri-ikäisten ihmisten alaraajojen asentovirheet 
Jalkojenhoidon erilaiset menetelmät 

• Jalkojen ihomuutokset ja niiden hoito 
• Kynsien muutokset ja niiden hoito 

 
Lääkehoito jalkojenhoidossa 

• Lääkehoidon erityispiirteet jalkojenhoidossa 
• Kevennysmateriaalit ja tuotteet 
• Kevennysten tekeminen 

 
Jalkojenhoitoasiakkaan ohjaaminen 

• Omahoidon ohjaaminen 
• jalkavoimistelu 
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen pal-

velut 
• apuvälineet 
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• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus 

• Sisäinen yrittäjyyden periaatteet  
• Oman osaamisen tuotteistaminen ja arviointi     
• Laatusuositukset kuntoutustyössä 
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja vel-

vollisuudet lähihoitajan työssä 
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus      

Englanti 
• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä. 

 
Ruotsi  

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin kielellä. 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, verkko-opinnot, pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokouk-
set, itsenäinen opiskelu 
 

Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkkotyöympäristö, työympä-
ristöt 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, verkko-opinnot, pienryhmätyös-
kentely, harjoitukset, itsenäinen opiskelu 
 
 
 
 

Asiakkaan kokonaishoitoa tukeva jalkojenhoito 8 
osp 

Asiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä 18 
osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 Erityisryhmät jalkojenhoidossa 

• Diabeetikon jalkojenhoito 
• Tuki- ja liikuntaelinsairaan jalkojenhoito 
• Hermostoperäistä sairautta sairastavan jalko-

jenhoito 
• Ihosairaan jalkojenhoito 
• Ikääntyneiden ja muistioireisten jalkojenhoito 
• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan jalkojenhoito 

 
Orteesit jalkojenhoidossa 
 
Jalkojen hieronta osana kokonaishoitoa 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, 
harjoitukset, itsenäinen opiskelu 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
Toimiminen ennaltaehkäisevässä jalkojenhoitotyössä eri toi-
mintaympäristössä 9 osp  
 
Toimiminen erityisryhmien jalkojenhoidossa erilaisissa toimin-
taympäristöissä 9 osp 

  
Oppimisympäristöt: työympäristöt, oppilaitos, verkko-oppimis-
ympäristö 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen, itsenäinen opiskelu, lä-
hiopetus 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito, Kuntoutumisen tuke-
minen sekä Kuntoutuksen tutkinnon osa) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittami-
nen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.  
 
Tässä osaamisalassa oppimista arvioidaan: 
 
Ammatillisuus jalkojenhoitotyössä  

• Opintojen ohjaus: Aktiivinen osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen 
palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 



54 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

• Ammatillisuuden kehittäminen  Suunnitelma ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suoritettu 
(S) 

• Jalkojenhoidon laatutyö ja yrittäjyys: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Työhyvinvointi: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Ruotsi:Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Englanti: Tentti  arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Jalkaterveyden edistäminen ja ennaltaehkäisevä jalkojenhoitotyö  

• Jalkojenhoidon suunnitelman laatiminen: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Asiakaspalvelu ja viestintä; Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Aseptiikka jalkojenhoitotyössä: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Eri-ikäisten ihmisten alaraajojen asentovirheet: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Jalkojenhoidon erilaiset menetelmät: Tehtävä, aktiivinen osallistuminen harjoitustunteihin arvioidaan arvosanalla 

suoritettu (S) 
• Lääkehoito jalkojenhoidossa: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Jalkojenhoitoasiakkaan ohjaaminen: Ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi arvioidaan arvosanalla suori-

tettu (S) 
   
Asiakkaan kokonaishoitoa tukeva jalkojenhoito 

• Erityisryhmät jalkojenhoidossa: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Orteesit jalkojenhoidossa: Aktiivinen osallistuminen harjoitustunteihin arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Jalkojen hieronta osana kokonaishoitoa; Aktiivinen osallistuminen harjoitustunteihin arvioidaan arvosanalla suori-

tettu (S) 
 
Asiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä, TO  

• Toimiminen ennaltaehkäisevässä jalkojenhoitotyössä erilaisissa toimintaympäristöissä: Jalkojenhoitosuunnitelma, 
toteutus ja arviointi, oman oppimisen pohdinta ja reflektointi arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

• Toimiminen erityisryhmien jalkojenhoidossa erilaisissa toimintaympäristöissä: Jalkojenhoitosuunnitelma, toteutus 
ja arviointi, oman oppimisen pohdinta ja reflektointi arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA OSAAMISALAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva osaamisalan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opetta-
jia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen osaamisalan arvosanan antamista. 
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Ammattiosaamisen näyttö 
Opiskelija osoittaa osaamisensa jalkojenhoidossa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä toimi-
malla vastuualueellaan julkisella tai yksityisellä sektorilla. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työympäristöissä, 
kuten terveyskeskusten, sairaaloiden, kuntoutuslaitosten, vanhustenhuollon ja yksityisten hoitolaitosten jalkojenhoidon yksi-
köissä.  
 
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

• Ensiapuharjoituksiin osallistuminen, arviointi arvosanalla suoritettu (S). 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Jalkojenhoito 50 osp osaamisalan ammattiosaamisen näytön toteutta-
mis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhtey-
dessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa kou-
lutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin 
tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Jalkojenhoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä jalkojenhoidon ohjaustilanteen suunnittelu, toteuttaminen ja arvi-
ointi. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa jalkojenhoidossa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä toimi-
malla vastuualueellaan julkisella tai yksityisellä sektorilla. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työympäristöissä, 
kuten terveyskeskusten, sairaaloiden, kuntoutuslaitosten, vanhustenhuollon ja yksityisten hoitolaitosten jalkojenhoidon yksi-
köissä.  
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)     
(  ) Työelämän edustajat   
(x) em yhdessä 
  

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella 
tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioin-
nissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä 
ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan 
hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 

 
ARVIOINNIN KOHDE  
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Oman työn suunnittelu ja 
toteuttaminen 

suunnittelee työnsä asiakas- 
tai potilaslähtöisesti ja toi-
mintaympäristöönsä sopi-
vaksi. 
 

suunnittelee työnsä itsenäi-
sesti asiakas- tai potilasläh-
töisesti ja toimintaympäris-
töönsä sopivaksi sekä hah-
mottaa työnsä kokonaisuu-
tena. 

suunnittelee työnsä itsenäi-
sesti asiakas- tai potilaslähtöi-
sesti ottaen huomioon toimin-
taympäristönsä erityispiirteitä 
ja muuttaa toimintaansa jous-
tavasti. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti sekä 
toimii annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti sekä 
toimii tarkoituksenmukaisesti 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti sekä 
toimii tarkoituksenmukaisesti 
ja joustavasti muuttuvissa ti-
lanteissa. 

Jalkojenhoitosuun- 
nitelman laatiminen, to-
teuttaminen ja arviointi 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan jalkojenhoidon tarpeet 
ja laatii asiakaslähtöisen asi-
akkaan tai potilaan ohjauk-
sen ja jalkojenhoidon kirjalli-
sen suunnitelman, jota to-
teuttaa ja arvioi. 

tunnistaa asiakas- ja voima-
varalähtöisesti asiakkaan tai 
potilaan jalkojenhoidon tar-
peet, laatii asiakaslähtöisen 
asiakkaan tai potilaan oh-
jauksen ja jalkojenhoidon kir-
jallisen suunnitelman hoito-
työn toimintoluokituksen tai 
kunkin toimintaympäristön 
käytössä olevan suunnitel-
man mukaan ja toteuttaa ja 
arvioi sitä toimintaympäristön 
ohjeiden mukaan itsenäi-
sesti. 

tunnistaa monipuolisesti, asia-
kas- ja voimavara-lähtöisesti 
asiakkaan tai potilaan jalkojen-
hoidon tarpeet, laatii asiakas-
lähtöisen asiakkaan tai poti-
laan ohjauksen ja jalkojenhoi-
don kirjallisen suunnitelman 
hoitotyön toimintoluokituksen 
tai kunkin toimintaympäristön 
käytössä olevan suunnitelman 
mukaan ja toteuttaa ja arvioi 
sitä monipuolisesti ja kriittisesti 

Taloudellinen ja laadukas 
toiminta 

vastaa työryhmän tai verkos-
ton jäsenenä kirjaamisesta 
sekä asiakas- tai potilasasia-
kirjoista niin, että jalkojenhoi-
don laatu sekä asiakkaan tai 
potilaan ja työntekijän oi-
keusturva toteutuvat. 

vastaa itsenäisesti kirjaami-
sesta sekä asiakas- tai poti-
lasasiakirjoista niin, että jal-
kojenhoidon laatu sekä asi-
akkaan tai potilaan ja työnte-
kijän oikeusturva toteutuvat. 
. 

vastaa itsenäisesti ja ymmär-
rettävästi kirjaamisesta sekä 
asiakas- tai potilasasiakirjoista 
niin, että jalkojenhoidon laatu 
sekä asiakkaan tai potilaan ja 
työntekijän oikeusturva toteu-
tuvat. 
 

tekee jalkojenhoitotyötä työ-
ryhmän tai verkoston jäse-
nenä kustannustietoisesti 
noudattaen toimintaympäris-
tön vahvistamia hoito- ja toi-
mintaohjeita sekä laatusuosi-
tuksia. 

tekee jalkojenhoitotyötä itse-
näisesti ja kustannustietoi-
sesti noudattaen toimintaym-
päristön vahvistamia hoito- ja 
toimintaohjeita sekä laa-
tusuosituksia ja arvioi jalko-
jenhoidon laatua 

tekee jalkojenhoitotyötä itse-
näisesti ja kustannustietoisesti 
noudattaen toimintaympäristön 
vahvistamia hoito- ja toiminta-
ohjeita sekä laatusuosituksia 
ja arvioi ja kehittää jalkojenhoi-
totyön laatua tekemällä kehit-
tämisehdotuksia. 

Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista 

suunnittelee ja selvittää työs-
sään oman osaamisensa 
tuotteistamismahdollisuuk-
sia. 

suunnittelee ja kehittää aktiivi-
sesti yrittäjyysvalmiuksiaan ja 
arvioi realistisesti oman osaa-
misensa tuotteistamismahdolli-
suuksia 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Terveyden, turvallisuu-
den ja toimintakyvyn huo-
mioon ottaminen 

arvioi työryhmän tai verkos-
ton jäsenenä asiakkaan tai 
potilaan jalkaterveyttä, tukee 

arvioi itsenäisesti asiakkaan 
tai potilaan jalkaterveyttä, tu-
kee häntä terveyden ja hy-

arvioi itsenäisesti asiakkaan tai 
potilaan jalkaterveyttä, tukee 
häntä oma-aloitteisesti ja mo-
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häntä terveyden ja hyvin-
voinnin sekä ravitsemuksen 
edistämisessä ja työryhmän 
tai verkoston tukemana to-
teuttaa yksilö- ja ryhmäoh-
jauksella eri-ikäisten tai eri-
laisissa elämäntilanteissa 
olevien asiakkaiden tai poti-
laiden jalkaterveyden edistä-
mistä.  

vinvoinnin sekä ravitsemuk-
sen edistämisessä ja toteut-
taa yksilö- ja ryhmäohjauk-
sella eri-ikäisten tai erilai-
sissa elämäntilanteissa ole-
vien asiakkaiden tai potilai-
den jalkaterveyden edistä-
mistä. 
 

nipuolisesti terveyden ja hyvin-
voinnin sekä ravitsemuksen 
edistämisessä ja suunnittelee 
ja toteuttaa sujuvasti ja moti-
voivasti yksilö- ja ryhmäoh-
jauksella eri-ikäisten tai erilai-
sissa elämäntilanteissa olevien 
asiakkaiden tai potilaiden jal-
katerveyden edistämistä.  

tukee asiakasta tai potilasta 
selviytymään sosiaalisissa 
ongelmissa (esim. syrjäyty-
minen, yksinäisyys, kaltoin-
kohtelu, perhe- ja lähisuhde-
väkivallan uhka ja päihdeon-
gelmat). 

tukee asiakasta tai potilasta 
ja hänen läheisiään selviyty-
mään sosiaalisissa ongel-
missa sekä puuttuu niihin 
mahdollisimman varhain. 

tukee asiakasta tai potilasta ja 
hänen läheisiään selviytymään 
sosiaalisissa ongelmissa sekä 
puuttuu niihin mahdollisimman 
varhain, pyrkii toimillaan ennal-
taehkäisemään sosiaalisten 
ongelmien syntymistä sekä oh-
jaa asiakasta tai potilasta käyt-
tämään asiantuntija- apua. 

Asiakaspalvelu ja vies-
tintä 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita vastuullisesti vastaanot-
totilanteissa ja puhelimessa 
ja käyttää selkokieltä sekä 
asiakasta kunnioittavaa pu-
hetta. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita yksilöllisesti ja vastuulli-
sesti vastaanottotilanteissa 
ja puhelimessa ja käyttää 
luontevasti selkokieltä ja 
asiakasta kunnioittavaa pu-
hetta sekä hyödyntää pu-
hetta korvaavia kommuni-
kaatiomenetelmiä. 

työskentelee itsenäisesti ja 
vastuullisesti yksilöllisessä 
asiakaspalvelussa, käyttää su-
juvasti selkokieltä ja asiakasta 
kunnioittavaa puhetta sekä 
hyödyntää joustavasti puhetta 
korvaavia kommunikaatiome-
netelmiä myös haasteellisissa 
asiakaspalvelutilanteissa. 

huolehtii ohjeita apuna käyt-
täen jalkojenhoidon asiakas-
laskutuksesta työyhteisön 
käytännön mukaisesti. 

huolehtii itsenäisesti jalkojen-
hoidon asiakaslaskutuksesta 
työyhteisön käytännön mu-
kaisesti. 

huolehtii itsenäisesti ja vas-
tuullisesti jalkojenhoidon asia-
kaslaskutuksesta työyhteisön 
käytännön mukaisesti. 

Jalkojenhoito valmistelee ohjeiden mukai-
sesti toimivan jalkojenhoitoti-
lan esim. hoitolassa, laitos-
hoidossa ja kodissa.  
. 

valmistelee toimivan jalko-
jenhoitotilan esim. hoito-
lassa, laitoshoidossa ja ko-
dissa, ottaen valmistelussa 
huomioon asiakkaan tai poti-
laan toimintakyvyn. 

valmistelee sujuvasti toimivan 
jalkojenhoitotilan esim. hoito-
lassa, laitoshoidossa ja ko-
dissa ottaen valmistelussa 
huomioon asiakkaan tai poti-
laan tarpeet sekä toimintaky-
vyn. 

tutkii tavallisimpia menetel-
miä käyttäen eri-ikäisen asi-
akkaan tai potilaan jalkater-
veyden 

tutkii kattavasti erilaisia me-
netelmiä käyttäen eri-ikäisen 
asiakkaan tai potilaan jalka-
terveyden 

tutkii sujuvasti ja monipuoli-
sesti erilaisia menetelmiä käyt-
täen eri-ikäisen asiakkaan tai 
potilaan jalkaterveyden 

tutkii tavallisimpia menetel-
miä käyttäen eri-ikäisen asi-
akkaan tai potilaan ihon ja 
kynsien, pehmytkudosten, 
alaraajojen verenkierron ja 
ääreishermoston tilan sekä 
asiakkaan kokeman kivun. 

tutkii kattavasti erilaisia me-
netelmiä käyttäen eri-ikäisen 
asiakkaan tai potilaan ihon ja 
kynsien, pehmytkudosten, 
alaraajojen verenkierron ja 
ääreishermoston tilan sekä 
asiakkaan kokeman kivun. 
 

tutkii sujuvasti ja monipuoli-
sesti erilaisia menetelmiä käyt-
täen eri-ikäisen asiakkaan tai 
potilaan ihon ja kynsien, peh-
mytkudosten, alaraajojen ve-
renkierron ja ääreishermoston 
tilan sekä asiakkaan kokeman 
kivun. 

kirjaa asiakas- tai potilastie-
dot ja laatii jalkojenhoito-
suunnitelman sekä kirjaa to-
teutuneen hoidon ohjeita 
noudattaen ja käsittelee 
asiakirjoja säädösten mu-
kaan. 

kirjaa asianmukaisesti tutki-
misen, jalkojenhoitosuunni-
telman ja toteutuneen hoidon 
sekä jatkohoitosuunnitelman 
ja käsittelee asiakirjoja sää-
dösten mukaan potilasturval-
lisuuden huomioiden. 

kirjaa monipuolisesti ja ymmär-
rettävästi tutkimisen, jalkojen-
hoitosuunnitelman ja toteutu-
neen hoidon sekä jatkohoito-
suunnitelman ja käsittelee 
asiakirjoja säädösten mukaan 
potilasturvallisuuden huomioi-
den. 

hoitaa turvallisesti ja asia-
kas- tai potilaslähtöisesti ta-
vallisimmilla hoitomenetel-
millä jalkojen ihomuutokset 
(esim. syylät, känsät, kovet-
tumat, pykimät, rakot, kynsi-
vallin tulehdukset). 
 

hoitaa itsenäisesti ja turvalli-
sesti sekä asiakas- tai poti-
laslähtöisesti erilaisilla hoito-
menetelmillä jalkojen 
ihomuutokset (esim. syylät, 
känsät, kovettumat, pykimät, 
rakot, kynsivallin tulehduk-
set). 

valitsee joustavasti asiakas- tai 
potilaslähtöiset hoitomenetel-
mät perustellen valintansa ja 
hoitaa sujuvasti ja itsenäisesti 
sekä asiakas- tai potilaslähtöi-
sesti erilaisilla hoitomenetel-
millä jalkojen ihomuutokset 
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(esim. syylät, känsät, kovettu-
mat, pykimät, rakot, kynsivallin 
tulehdukset) varmistaen turval-
lisuuden.  

hoitaa turvallisesti ja asia-
kas- tai potilaslähtöisesti ta-
vallisimmilla hoitomenetel-
millä varpaiden kynsimuutok-
set (esim. pitkät kynnet, pak-
sut kynnet, sienikynnet, tora-
kynnet ja sisään kasvaneet 
kynnet). 

hoitaa itsenäisesti ja turvalli-
sesti sekä asiakas- tai poti-
laslähtöisesti erilaisilla hoito-
menetelmillä varpaiden kyn-
simuutokset (esim. pitkät 
kynnet, paksut kynnet, sieni-
kynnet, torakynnet ja sisään 
kasvaneet kynnet). 

valitsee joustavasti asiakas- tai 
potilaslähtöiset hoitomenetel-
mät perustellen valintansa ja 
hoitaa sujuvasti ja itsenäisesti 
sekä asiakas- tai potilaslähtöi-
sesti erilaisilla hoitomenetel-
millä varpaiden kynsimuutok-
set (esim. pitkät kynnet, paksut 
kynnet, sienikynnet, torakynnet 
ja sisään kasvaneet kynnet) 
varmistaen turvallisuuden. 

hoitaa jalkaterän ihon ja kyn-
net turvallisesti ulkoisesti 
käytettävillä itsehoitolääk-
keillä, ottaa huomioon lääke-
hoidon vaikutukset ja haitta-
vaikutukset sekä ohjaa asia-
kasta tai potilasta toteutta-
maan ulkoista lääkehoitoa. 

hoitaa jalkaterän ihon ja kyn-
net itsenäisesti ja turvallisesti 
ulkoisesti käytettävillä itse-
hoitolääkkeillä, ottaa huomi-
oon lääkehoidon vaikutukset 
ja haittavaikutukset sekä oh-
jaa asiakasta tai potilasta to-
teuttamaan ulkoista lääke-
hoitoa sekä seuraamaan vai-
kuttavuutta. 

hoitaa jalkaterän ihon ja kyn-
net itsenäisesti ja sujuvasti 
sekä turvallisuuden varmistaen 
ulkoisesti käytettävillä itsehoi-
tolääkkeillä, ottaa monipuoli-
sesti huomioon lääkehoidon 
vaikutukset ja haittavaikutuk-
set sekä ohjaa asiakas- tai po-
tilaslähtöisesti ulkoisen lääke-
hoidon toteutuksessa sekä vai-
kuttavuuden seurannassa 

valitsee jalkojenhoitoon yksi-
löllisesti sopivan valmiin ke-
vennystuotteen, käyttää val-
miita kevennystuotteita ohjei-
den mukaisesti ja ohjaa nii-
den käytön. 
 

valitsee jalkojenhoidossa 
käytettävät kevennysmateri-
aalit asiakas- tai potilasläh-
töisesti, hyödyntää valmis-
tuotteita sekä suunnittelee ja 
valmistaa yksilöllisesti sopi-
van kevennystuotteen huo-
mioiden asiakkaan toiminta-
kyvyn ja ohjaa asiakasta tai 
potilasta kevennystuotteen 
käytössä ja huollossa. 
 

valitsee jalkojenhoidossa käy-
tettävät kevennysmateriaalit 
asiakas- tai potilaslähtöisesti,  
hyödyntää valmistuotteita sekä 
suunnittelee ja valmistaa yksi-
löllisesti sopivan kevennystuot-
teen sujuvasti ottaen huomi-
oon sen toimivuuden, esteetti-
syyden ja asiakkaan toiminta-
kyvyn, ohjaa asiakas tai poti-
laslähtöisesti kevennystuot-
teen käytön, huollon ja seuran-
nan sekä tarvittaessa varmis-
taa jatkohoidon. 

ohjaa asiakkaalle tai poti-
laalle jalkavoimistelun sekä 
tekee passiivista liikehoitoa 
ohjeen mukaisesti. 

ohjaa itsenäisesti asiakkaalle 
tai potilaalle yksilöllisesti so-
pivan jalkavoimistelun sekä 
tekee passiivista liikehoitoa. 

ohjaa itsenäisesti ja aktiivisesti 
asiakkaalle tai potilaalle yksi-
löllisesti sopivan jalkavoimiste-
lun sekä tekee monipuolisesti 
passiivista liikehoitoa. 

tunnistaa työryhmän tai ver-
koston jäsenenä jalkojenhoi-
don asiakkaan tai potilaan 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
sekä kuntoutuksen palvelu-
jen tarpeita ja ohjaa häntä 
perustason palvelujen käyt-
töön. 

tunnistaa jalkojenhoidon asi-
akkaan tai potilaan sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä 
kuntoutuksen palvelujen tar-
peita ja ohjaa häntä tarpeen-
mukaisten palvelujen käyt-
töön. 
. 

tunnistaa jalkojenhoidon asiak-
kaan tai potilaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä kuntou-
tuksen palvelujen tarpeita ja 
neuvoo häntä asiakaslähtöis-
ten, erilaisten vaihtoehtoisten 
palvelujen käytössä. 
 

tunnistaa työryhmän tai ver-
koston jäsenenä jalkojenhoi-
don asiakkaan tai potilaan 
apuvälineiden tarpeen ja oh-
jaa niiden hankinnassa ja 
käytössä 

tunnistaa oma-aloitteisesti 
jalkojenhoidon asiakkaan tai 
potilaan apuvälineiden tar-
peen ja ohjaa niiden hankin-
nassa ja käytössä 

tunnistaa itsenäisesti jalkojen-
hoidon asiakkaan tai potilaan 
apuvälineiden tarpeen ja ohjaa 
niiden hankinnassa ja käy-
tössä sekä ottaa huomioon nii-
den merkityksen toimintakyvyn 
edistämisessä. 

työskentelee työryhmän tai 
verkoston jäsenenä eri kult-
tuureista tulevien jalkojenhoi-
don asiakkaiden tai potilai-
den kanssa. 

ottaa työskentelyssään huo-
mioon eri kulttuureista tule-
vien jalkojenhoidon asiakkai-
den tai potilaiden tarpeita. 

ottaa työskentelyssään koko-
naisvaltaisesti huomioon eri 
kulttuureista tulevien jalkojen-
hoidon asiakkaiden tai potilai-
den tarpeet. 
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Ohjaaminen ohjaa asiakasta tai potilasta 
jalkojen omahoidossa (esim. 
kenkien ja sukkien valinta, 
ihon ja kynsien hoito, jalka-
hygienia, jalkavoimistelu) 
suositusten mukaisesti. 

ohjaa asiakaslähtöisesti ja 
motivoi asiakasta tai poti-
lasta jalkojen omahoidossa 
(esim. kenkien ja sukkien va-
linta, ihon ja kynsien hoito, 
jalkahygienia, jalkavoimis-
telu). 

ohjaa perustellen ja asiakas-
lähtöisesti sekä motivoi asia-
kasta tai potilasta jalkojen 
omahoidossa (esim. kenkien ja 
sukkien valinta, ihon ja kynsien 
hoito, jalkahygienia, jalkavoi-
mistelu) ja varmistaa omahoi-
don toteutumismahdollisuudet. 

kysyy asiantuntijalta neuvoa 
jalkojenhoidon asiakkaan tai 
potilaan jatkohoitotarpeen ar-
vioimiseen. 
 

ohjaa tarvittaessa jalkojen-
hoidon asiakkaan tai potilaan 
muulle terveydenhuollon asi-
antuntijalle. 
 

arvioi jalkojenhoidon asiak-
kaan tai potilaan jatkohoidon 
tarpeen ja tarvittaessa kirjoit-
taa lähetteen sekä ohjaa asi-
akkaan tai potilaan muulle ter-
veydenhuollon asiantuntijalle. 

ohjaa sosiaali- ja terveyden-
huollon henkilöstöä sekä asi-
akkaan tai potilaan avustajaa 
jalkojenhoidon toteutuk-
sessa. 

ohjaa aktiivisesti sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöä 
sekä asiakkaan tai potilaan 
avustajaa jalkojenhoidon to-
teutuksessa. 

ohjaa aktiivisesti ja monipuoli-
sesti perustellen sosiaali- ja 
terveydenhuollon henkilöstöä 
sekä asiakkaan tai potilaan 
avustajaa jalkojenhoidon to-
teutuksessa. 

Aseptinen työskentely huolehtii itsenäisesti asiak-
kaan tai potilaan jalkojenhoi-
toympäristön puhtaanapi-
dosta niin, että mikrobit tai 
tartunnat eivät leviä.  
 

huolehtii itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti asiakkaan tai po-
tilaan jalkojenhoitoympäris-
tön puhtaanapidosta niin, 
että mikrobit tai tartunnat ei-
vät leviä. 
 

huolehtii itsenäisesti ja aktiivi-
sesti asiakkaan tai potilaan jal-
kojenhoitoympäristön puhtaa-
napidosta niin, että mikrobit tai 
tartunnat eivät leviä, varmistaa 
monipuolisesti työ- ja potilas-
turvallisuuden. 

huolehtii omasta hygienias-
taan ja suojavaatteen puh-
taudesta ja käyttää suo-
jaimia. 

huolehtii omasta hygienias-
taan ja suoja-vaatteen puh-
taudesta sekä ottaa huomi-
oon tartuntojen leviämisen 
mahdollisuuden ja käyttää 
suojaimia tarpeenmukaisesti. 

huolehtii omasta hygieniastaan 
ja suoja-vaatteen puhtaudesta 
sekä ennaltaehkäisee moni-
puolisesti tartuntojen leviämi-
sen käyttäen suojaimia tar-
peen mukaisesti. 

toteuttaa ohjeiden mukaisesti 
jalkojenhoitoa aseptista työ-
järjestystä noudattaen. 

suunnittelee ja toteuttaa jal-
kojenhoitoa aseptista työjär-
jestystä noudattaen. 
 

suunnittelee ja toteuttaa suju-
vasti jalkojenhoitoa aseptista 
työjärjestystä noudattaen. 
 

toimii välinehuollossa aseptii-
kan ohjeiden mukaisesti. 

toimii välinehuollossa itsenäi-
sesti ottaen huomioon asep-
tiikan periaatteet. 

toimii välinehuollossa itsenäi-
sesti ja sujuvasti ottaen huomi-
oon aseptiikan periaatteet ja 
varmistaa monipuolisesti asep-
tisen toiminnan laadun 

Työvälineiden ja materi-
aalien käyttäminen 

huoltaa jalkojenhoidossa 
käytetyt välineet ja laitteet 
ohjeen mukaisesti, tekee yh-
teistyötä välinehuollon 
kanssa ja toimittaa ohjeita 
noudattaen epäkuntoiset vä-
lineet ja laitteet huoltoon. 

huoltaa jalkojenhoidossa 
käytetyt välineet ja laitteet it-
senäisesti, tekee yhteistyötä 
välinehuollon kanssa ja toi-
mittaa itsenäisesti epäkuntoi-
set välineet ja laitteet huol-
toon. 

huoltaa jalkojenhoidossa käy-
tetyt välineet ja laitteet itsenäi-
sesti ja sujuvasti sekä varmis-
taa niiden toimintaturvallisuu-
den, tekee joustavasti yhteis-
työtä välinehuollon kanssa ja 
toimittaa itsenäisesti sekä 
oma-aloitteisesti epäkuntoiset 
välineet ja laitteet huoltoon. 

käyttää jalkojenhoidossa vä-
lineitä ja laitteita turvallisesti. 
. 

valitsee jalkojenhoidossa 
käytettävät välineet ja laitteet 
asiakas- tai potilaslähtöisesti 
ja käyttää niitä turvallisesti. 
 

valitsee jalkojenhoidossa käy-
tettävät välineet ja laitteet asia-
kas- tai potilaslähtöisesti ot-
taen huomioon toiminnan ta-
loudellisuuden ja käyttää väli-
neitä ja laitteita sujuvasti ja tur-
vallisesti. 

käyttää kertakäyttötuotteita 
tarkoituksenmukaisesti 

käyttää kertakäyttötuotteita 
tarkoituksenmukaisesti, ot-
taen huomioon taloudellisuu-
den ja kertyvän jätteen mää-
rän niiden käytössä. 

valitsee ja käyttää kertakäyttö-
tuotteita tarkoituksenmukai-
sesti ja taloudellisesti ja huo-
lehtii aktiivisesti jätteiden asi-
anmukaisesta lajittelusta. 

Työn kehittäminen tekee yhteistyötä jalkojenhoi-
don asiakkaan tai potilaan 
hoidon moniammatillisessa 

tekee oma-aloitteisesti yh-
teistyötä jalkojenhoidon asi-
akkaan tai potilaan hoidon 

tekee aktiivisesti ja sujuvasti 
yhteistyötä jalkojenhoidon asi-
akkaan tai potilaan hoidon mo-
niammatillisessa verkostossa, 
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verkostossa ja toimii omalla 
vastuualueellaan. 
 

moniammatillisessa verkos-
tossa ja toimii omalla vastuu-
alueellaan. 
 

ja konsultoi muita asiantunti-
joita, tiedottaa toiminnastaan 
ja toimii omalla vastuualueel-
laan. 

kehittää jalkojenhoidon am-
mattitaitoaan saamansa pa-
lautteen mukaisesti. 

pyytää palautetta ja kehittää 
jalkojenhoidon ammattitaito-
aan palautteen mukaisesti, 
on kiinnostunut alasta ja ha-
kee siihen liittyvää tietoa ke-
hittääkseen itseään. 

arvioi toimintaansa, pyytää pa-
lautetta ja kehittää monipuoli-
sesti jalkojenhoidon ammatti-
taitoaan saamansa palautteen 
pohjalta, on kiinnostunut alasta 
ja hakee monipuolisesti siihen 
liittyvää tietoa kehittääkseen it-
seään. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Jalkojen tutkimista kos-
kevan tiedon hallinta 

hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tutkittua tietoa sairauk-
sien vaikutuksista alaraajoi-
hin, ihmiskehon rakenteelli-
sesta ja toiminnallisesta ana-
tomiasta sekä fysiologiasta. 

perustelee toimintaansa jal-
kojenhoitotyössä tutkituilla 
tiedoillaan sairauksien vaiku-
tuksista alaraajoihin, ihmis-
kehon rakenteellisesta ja toi-
minnallisesta anatomiasta 
sekä fysiologiasta. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa jalkojenhoitotyössä 
tutkituilla tiedoilla sairauksien 
vaikutuksista alaraajoihin, ih-
miskehon rakenteellisesta ja 
toiminnallisesta anatomiasta 
sekä fysiologiasta. 

Jalkojenhoitoa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tutkittua tietoa tervey-
den ja hyvinvoinnin edistämi-
sestä, elimistön rakenteesta 
ja toiminnasta, ravitsemuk-
sesta sekä ihmisen toiminta-
kyvystä, liikkumisesta ja liik-
kumisen apuvälineistä. 

perustelee toimintaansa jal-
kojenhoitotyössä tutkituilla 
tiedoilla terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisestä, eli-
mistön rakenteesta ja toimin-
nasta, ravitsemuksesta sekä 
ihmisen toimintakyvystä, liik-
kumisesta ja liikkumisen 
apuvälineistä. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa jalkojenhoitotyössä 
tutkituilla tiedoilla terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä, 
elimistön rakenteesta ja toi-
minnasta, ravitsemuksesta 
sekä ihmisen toimintakyvystä, 
liikkumisesta ja liikkumisen 
apuvälineistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
sairauksista (mm. hermosto-
peräiset sekä sydäntä ja ve-
risuonistoa vaurioittavat sai-
raudet, mielenterveysongel-
mat ja muistihäiriöt) sekä nii-
den vaikutuksista alaraajoi-
hin. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla sairauksista (mm. her-
mostoperäiset sekä sydäntä 
ja verisuonistoa vaurioittavat 
sairaudet, mielenterveyson-
gelmat ja muistihäiriöt) sekä 
niiden vaikutuksista alaraa-
joihin. 
 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla sairauk-
sista (mm. hermostoperäiset 
sekä sydäntä ja verisuonistoa 
vaurioittavat sairaudet, mielen-
terveysongelmat ja muistihäi-
riöt) sekä niiden vaikutuksista 
alaraajoihin. 

hyödyntää työssään perus-
tietoa sosiaalisista ongel-
mista, alkoholin, huumeiden 
ja lääkkeiden väärinkäytön 
sekä tupakan vaikutuksista 
alaraajoihin 

perustelee toimintaansa pe-
rustiedoilla sosiaalisista on-
gelmista, alkoholin, huumei-
den ja lääkkeiden väärinkäy-
tön sekä tupakan vaikutuk-
sista alaraajoihin. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa perustiedoilla sosi-
aalisista ongelmista, alkoholin, 
huumeiden ja lääkkeiden vää-
rinkäytön sekä tupakan vaiku-
tuksista alaraajoihin. 

hyödyntää työssään tietoa 
eri-ikäisten tavallisimmista 
alaraajojen erityisesti jalkate-
rien virheasennoista ja rasi-
tusvammoista, niiden syistä, 
oireista ja hoidon periaat-
teista. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla eri-ikäisten tavallisim-
mista alaraajojen erityisesti 
jalkaterien virheasennoista ja 
rasitusvammoista, niiden 
syistä, oireista ja hoidon peri-
aatteista.  
 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla eri-ikäisten 
tavallisimmista alaraajojen eri-
tyisesti jalkaterien virheasen-
noista ja rasitusvammoista, nii-
den syistä, oireista ja hoidon 
periaatteista. 

hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tietoa tavallisimmista 
iho- ja kynsimuutoksista, nii-
den syistä, oireista ja hoidon 
periaatteista. 

perustelee toimintaansa jal-
kojenhoitotyössä tiedoilla ta-
vallisimmista iho- ja kynsi-
muutoksista, niiden syistä, 
oireista ja hoidon periaat-
teista. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa jalkojenhoitotyössä 
tiedoilla tavallisimmista iho- ja 
kynsimuutoksista, niiden 
syistä, oireista ja hoidon peri-
aatteista 

noudattaa kestävän kehityk-
sen ja taloudellisuuden peri-
aatteita valitessaan jalojen-
hoidon työvälineitä ja materi-
aaleja.  
. 

perustelee asiakas- tai poti-
laslähtöisesti valitessaan jal-
kojenhoidon työvälineitä ja 
materiaaleja sekä noudattaa 
kestävän kehityksen ja talou-
dellisuuden periaatteita. 

perustelee monipuolisesti sekä 
asiakas- tai potilaslähtöisesti 
valitessaan jalkojenhoidon työ-
välineitä ja materiaaleja ja 
noudattaa kestävän kehityksen 
ja taloudellisuuden periaat-
teita. 
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hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tietoa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelujärjes-
telmästä ja palvelujen tuotta-
jista 

perustelee toimintaansa jal-
kojenhoitotyössä tiedoilla so-
siaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmästä ja pal-
velujen tuottajista. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa jalkojenhoitotyössä 
tiedoilla sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmästä 
ja palvelujen tuottajista. 

Diabeetikon jalkojenhoi-
toa koskevan tiedon hal-
linta 

hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tietoa metabolisesta oi-
reyhtymästä ja diabeteksesta 
sekä niiden vaikutuksista 
alaraajoihin ja jalkatervey-
teen. 

perustelee toimintaansa jal-
kojenhoitotyössä tiedoilla 
metabolisesta oireyhtymästä 
ja diabeteksesta sekä niiden 
vaikutuksista alaraajoihin ja 
jalkaterveyteen. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa jalkojenhoitotyössä 
tiedoilla metabolisesta oireyh-
tymästä ja diabeteksesta sekä 
niiden vaikutuksista alaraajoi-
hin ja jalkaterveyteen. 

Tuki- ja liikuntaelinsai-
raan jalkojenhoitoa kos-
kevan tiedon hallinta 

hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tietoa tuki- ja liikunta-
elinsairauksien (esim. nivel-
reuma, artroosi, osteopo-
roosi, fibromyalgia, nivelpso-
riaasi ja kihti) vaikutuksista 
alaraajoihin ja jalkatervey-
teen. 

perustelee toimintaansa jal-
kojenhoitotyössä tiedoilla 
tuki- ja liikuntaelinsairauksien 
(esim. nivelreuma, artroosi, 
osteoporoosi, fibromyalgia, 
nivelpsoriaasi ja kihti) vaiku-
tuksista alaraajoihin ja jalka-
terveyteen. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa jalkojenhoitotyössä 
tiedoilla tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksien (esim. nivelreuma, 
artroosi, osteoporoosi, fibro-
myalgia, nivelpsoriaasi ja kihti) 
vaikutuksista alaraajoihin ja 
jalkaterveyteen. 

Ihosairaan jalkojenhoitoa 
koskevan tiedon hallinta 

hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tietoa ihosairauksien 
(esim. psoriaasi, ekseemat) 
vaikutuksista alaraajoihin ja 
jalkaterveyteen. 

perustelee toimintaansa jal-
kojenhoitotyössä tiedoilla 
ihosairauksien (esim. psori-
aasi, ekseemat) vaikutuk-
sista alaraajoihin ja jalkater-
veyteen. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa jalkojenhoitotyössä 
tiedoilla ihosairauksien (esim. 
psoriaasi, ekseemat) vaikutuk-
sista alaraajoihin ja jalkater-
veyteen. 

Ikääntyneiden jalkojen-
hoitoa koskevan  tiedon 
hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
ikääntymisen vaikutuksista 
elimistöön sekä liikunta- ja 
toimintakykyyn sekä erityi-
sesti jalkaterveyteen.   

perustelee toimintaansa tie-
doilla ikääntymisen vaikutuk-
sista elimistöön sekä liikunta- 
ja toimintakykyyn sekä erityi-
sesti jalkaterveyteen 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla ikääntymi-
sen vaikutuksista elimistöön 
sekä liikunta- ja toimintakykyyn 
sekä erityisesti jalkaterveyteen 

Kevennyshoitoa koske-
van tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
jalkaterän toiminnasta. 
 

perustelee toimintaansa tie-
doilla jalkaterän toiminnasta. 
 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla jalkaterän 
toiminnasta. 

hyödyntää työssään tietoa 
kevennystuotteiden materi-
aaleista ja niiden käsittelystä. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla kevennystuotteiden 
materiaaleista ja niiden käsit-
telystä. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla kevennys-
tuotteiden materiaaleista ja nii-
den käsittelystä. 

Hierontaa koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
jalkojen hieronnasta. 
 

perustelee toimintaansa tie-
doilla jalkojen hieronnasta 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla jalkojen 
hieronnasta. 

Liikehoitoa koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
alaraajojen liikehoidosta. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla alaraajojen liikehoi-
dosta. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla alaraajojen 
liikehoidosta. 

Lääkehoitoa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
lääkehoidosta, lääkkeiden 
sivu- ja haittavaikutuksista ja 
sairauksien lääkehoidosta ai-
heutuvista alaraajaongel-
mista sekä iho- ja kynsimuu-
toksista. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla lääkehoidosta, lääkkei-
den sivu- ja haittavaikutuk-
sista ja sairauksien lääkehoi-
dosta aiheutuvista alaraaja-
ongelmista sekä iho- ja kyn-
simuutoksista. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla lääkehoi-
dosta, lääkkeiden sivu- ja hait-
tavaikutuksista sekä sairauk-
sien lääkehoidosta aiheutu-
vista alaraajaongelmista sekä 
iho- ja kynsimuutoksista. 

hyödyntää työssään tietoa 
jalkojenhoidossa ulkoisesti 
käytettävistä lääkeaineista 

perustelee toimintaansa tie-
doilla jalkojenhoidossa ulkoi-
sesti käytettävistä lääkeai-
neista. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla jalkojenhoi-
dossa ulkoisesti käytettävistä 
lääkeaineista 

hyödyntää työssään tietoa 
lääkehoitoa ohjaavista sää-
döksistä. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla lääkehoitoa ohjaavista 
säädöksistä. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla lääkehoitoa 
ohjaavista säädöksistä. 

Aseptiikkaa koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
mikrobiologiasta ja tartunto-
jen leviämisen ehkäisystä. 

soveltaa työssään tietoa mik-
robiologiasta ja tartuntojen 
leviämisen ehkäisystä. 

soveltaa ja perustelee työs-
sään monipuolisesti tietoa mik-
robiologiasta ja tartuntojen le-
viämisen ehkäisystä. 

Ohjaamista koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
ohjauksen ja neuvonnan pe-
riaatteista ja ohjausmenetel-
mistä sekä jalkojenhoidosta. 

perustelee ohjaustoimin-
taansa tiedoilla ohjauksesta, 
neuvonnasta ja ohjausmene-
telmistä sekä jalkojenhoi-
dosta. 

perustelee monipuolisesti oh-
jaustoimintaansa tiedoilla oh-
jauksesta, neuvonnasta ja oh-
jausmenetelmistä sekä jalko-
jenhoidosta. 



62 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

Välineistöä ja laitteistoja 
koskevan tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
jalkojenhoidon laitteista ja 
välineistä sekä niiden huol-
toon käytettävistä laitteista. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla jalkojenhoidon laitteista 
ja välineistä sekä niiden 
huoltoon käytettävistä lait-
teista. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedoilla jalkojenhoi-
don välineistä ja laitteista sekä 
niiden huoltoon käytettävistä 
laitteista. 

Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna työs-
sään tietoa hoitotyön yrittä-
jyydestä ja sisäisen yrittäjyy-
den merkityksestä. 

hyödyntää työssään tietoa 
hoitotyön yrittäjyydestä ja 
osaamisensa tuotteistami-
sesta ja toimii sisäisen yrittä-
jyyden periaatteiden mukaan 

hyödyntää monipuolisesti työs-
sään tietoa hoitotyön yrittäjyy-
destä ja osaamisensa tuotteis-
tamisesta ja toimii sisäisen 
yrittäjyyden periaatteiden mu-
kaan 

Työehtosopimusta, 
työnhakuasiakirjoja ja 
työsopimusta koskevan 
tiedon hallinta 

osoittaa työssään 
tietonsa lähihoitajan 
työhön liittyvistä 
työehtosopimuksen 
mukaisista oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä 
työnhakuasiakirjojen ja 
työsopimuksen laadinnasta. 

perustelee toimintaansa 
lähihoitajan työtä määrittele-
villä työehtosopimuksen 
oikeuksilla ja velvollisuuk-
silla. Osoittaa työssään tie-
tonsa työnhakuasiakirjojen ja 
työsopimuksen laadinnasta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä 
työehtosopimuksen 
oikeuksilla ja velvollisuuksilla. 
Osoittaa työssään tietonsa 
työnhakuasiakirjojen ja 
työsopimuksen laadinnasta. 

Monikulttuurisuutta kos-
kevan tiedon hallinta 

Ottaa työssään huomioon eri 
kulttuurien ja uskontojen vai-
kutukset asiakkaan tai poti-
laan jalkojenhoitoon 

Perustelee toimintaansa tie-
dolla eri kulttuurien ja uskon-
tojen vaikutuksista asiakaan 
tai potilaan jalkojenhoitoon 

Perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla eri kulttuu-
rien ja uskontojen vaikutuk-
sista asiakaan tai potilaan jal-
kojenhoitoon 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee kuntoutujia 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
kuntoutustyössä ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
suomen kielellä ja hoitaa 
kuntoutustyössä ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
suomen kielellä ja hoitaa 
kuntoutustyön joustavasti 
ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee kuntoutujia 
ruotsin ja suomen 
kielellä ja selviytyy 
auttavasti kuntoutustyössä 
yhdellä vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
ruotsin ja suomen 
kielellä sekä hoitaa 
kuntoutustyössä yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
ruotsin ja suomen kielellä 
ja hoitaa kuntoutustilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa kuntoutustilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä selviytyy 
auttavasti kuntoutustilan-
teessa yhdellä muulla kie-
lellä. 

hoitaa kuntoutustilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella 
kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hoitaa 
kuntoutustilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa kuntoutustilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä auttaa kuntoutustilan-
teessa asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä. 

hoitaa kuntoutustilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä muulla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa kuntoutustilanteen 
joustavasti yhdellä muulla 
kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta 
sekä kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen perus-
teella ja arvioi omaa 
oppimistaan ja osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta 
sekä kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen perus-
teella ja arvioi omaa 
oppimistaan ja osaamistaan. 
Pyytää tarvittaessa ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa 
aiemmin opittua 
muuttuvissa työtilanteissa, tun-
nistaa omia vahvuuksiaan ja 
kehittämistarpeitaan. 
Antaa palautetta esittäen 
rakentavia ratkaisuvaihtoeh-
toja ja pyytää ohjausta tarvitta-
essa. 

tekee työhönsä liittyviä 
valintoja ja päätöksiä sekä 
ratkaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkaisee 
ongelmia sekä hankkii lisä-
tietoa ratkaisuilleen 

tekee itsenäisesti työhönsä liit-
tyviä päätöksiä ja ratkaisee on-
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gelmia. Perustelee toimin-
taansa ammatillisilla tiedoilla ja 
hankkii tarvittaessa lisätietoa. 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

kohtaa asiakkaan tai potilaan 
ammatillisesti ja toimii vas-
tuullisesti moniammatilli-
sessa työryhmässä 
 
 

kohtaa asiakkaan tai potilaan 
ammatillisesti ja edistää asi-
akkaan tai potilaan hyvin-
vointia vuorovaikutuksellisin 
keinoin sekä toimii vastuulli-
sesti ja yhteistyökykyisesti. 
 

kohtaa asiakkaan tai potilaan 
ammatillisesti ja edistää asiak-
kaan tai potilaan hyvinvointia 
oma-aloitteisesti ja yksilölli-
sesti vuorovaikutuksellisin kei-
noin sekä hyödyntää asiak-
kailta tai potilailta tai heidän lä-
heisiltä työstään saamaansa 
hyvää palautetta ammatilli-
sessa kehittymisessään. 

ilmaisee itseään ymmärrettä-
västi ja asianmukaisesti sekä 
suullisesti että kirjallisesti. 

ilmaisee itseään ammatilli-
sesti, asianmukaisesti ja sel-
keästi sekä suullisesti että 
kirjallisesti. 

ilmaisee itseään ammatillisesti, 
oma-aloitteisesti ja luontevasti 
sekä suullisesti että kirjalli-
sesti. 

Ammattietiikka työskentelee jalkojenhoi-
dossa sosiaali- ja terveys-
alan arvoperustan, toiminta-
periaatteiden, säädösten ja 
säännösten mukaisesti. 

työskentelee jalkojenhoi-
dossa sosiaali- ja terveys-
alan arvoperustan, toiminta-
periaatteiden, säädösten ja 
säännösten mukaisesti ja pe-
rustelee toimintaansa niillä. 

työskentelee jalkojenhoidossa 
sosiaali- ja terveysalan arvo-
perustan, toimintaperiaattei-
den, säädösten ja säännösten 
mukaisesti ja perustelee moni-
puolisesti niillä toimintaansa. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 
 
 
 
 
 
 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluohjeita 
sekä palo- ja sähköturvalli-
suusmääräyksiä sekä ehkäi-
see työn aiheuttamia ter-
veysvaaroja sekä tarvitta-
essa suojaa asiakkaan tai 
potilaan sekä itsensä niiltä.  
. 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluohjeita 
ja palo- ja sähköturvallisuus-
määräyksiä, ehkäisee työn 
aiheuttamia terveysvaaroja 
sekä tarvittaessa suojaa asi-
akkaan tai potilaan sekä it-
sensä niiltä ja ylläpitää 
omalta osaltaan hyvää työil-
mapiiriä. 
 

noudattaa työpaikan työhyvin-
vointi- ja työsuojeluohjeita ja 
palo- ja sähköturvallisuusmää-
räyksiä, ehkäisee työn aiheut-
tamia terveysvaaroja sekä tar-
vittaessa suojaa asiakkaan tai 
potilaan sekä itsensä niiltä ja 
ylläpitää omalta osaltaan hy-
vää työilmapiiriä sekä tunnis-
taa siihen haitallisesti vaikutta-
via asioita. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein ja ennaltaehkäisee 
työn aiheuttamia tapaturmia 
ja vammoja 

käyttää ergonomisesti oikeita 
työskentelytapoja ja ennalta-
ehkäisee työn aiheuttamia 
tapaturmia ja vammoja. 

työskentelee ergonomisesti oi-
kein hyödyntäen asiakkaan 
voimavaroja ja apuvälineitä 
sekä kehittää työympäristön 
ergonomista toimivuutta. 

toimii työpaikan hygienia-
käytäntöjen ja aseptisen työ-
järjestyksen mukaisesti ja 
huolehtii henkilökohtaisesta 
hygieniastaan. 

toimii aseptisten periaattei-
den mukaisesti. 
 

soveltaa työssään aseptisen 
toiminnan periaatteita ja perus-
telee toimintansa. 
 

antaa ensiavun ja perus-el-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perus-el-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perus-elvy-
tyksen. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään, turvallisuudestaan, hy-
vinvoinnistaan ja terveydes-
tään. 
 

huolehtii omasta työkyvys-
tään ja edistää työhyvinvoin-
tiaan ja terveyttään sekä ot-
taa huomioon yksin työsken-
telyyn liittyvät vaatimukset. 
 

huolehtii omasta tervey-des-
tään ja työkyvystään sekä 
edistää omaa ja työyhteisön 
hyvinvointia sekä ottaa perus-
tellusti huomioon yksin työs-
kentelyyn liittyvät vaatimukset. 
 

kohtaa työryhmän jäsenenä 
haasteellisesti käyttäytyviä 
asiakkaita tai potilaita ja toi-
mii työyhteisön toimintaperi-
aatteiden mukaisesti. 

kohtaa haasteellisesti käyt-
täytyviä asiakkaita tai poti-
laita ja soveltaa työyhteisön 
toimintaperiaatteita. 

ehkäisee haasteellisia tilan-
teita ja kohtaa haasteellisesti 
käyttäytyviä asiakkaita tai poti-
laita sekä soveltaa työyhteisön 
toimintaperiaatteita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään jalkojenhoidon osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5 KUNTOUTUKSEN OSAAMISALA 
 

2.5.1 KUNTOUS 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

• laatia, toteuttaa ja arvioida kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelmaa lähihoitajan vastuualueella osana moniam-
matillista työryhmää 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kuntoutujaryhmän ohjaustilanteita 
• arvioida kuntoutujan toimintakykyä yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän jäsenenä sekä so-

veltaa ja käyttää kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja lähihoitajan 
vastuualueella 

• tukea ja edistää kuntoutujan terveyttä, hyvinvointia, turvallisuutta ja toimintakykyä sekä osallistua haitallisten 
elintapojen ehkäisyyn ja niiden haittojen vähentämiseen 

• avustaa, tukea ja ohjata kuntoutujan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista suoriutumisista päivittäisissä toiminnoissa 
kuntoutujan erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia menetelmiä 

• tukea kuntoutujaa sosiaalisissa suhteissa ymmärtäen kuntoutujan sosiaalisen verkoston ja toimintaympäristön 
merkityksen 

• kohdata haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutujan ja tunnistaa väkivallan uhkan 
• ohjata ja tukea kuntoutujaa erilaisten apuvälineiden ja kodintekniikan ja turvajärjestelmien hankinnassa ja käy-

tössä 
• käyttää eri kommunikaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä 
• järjestää sekä ohjata terveyttä edistävää liikuntaa 
• toteuttaa lääkehoitoa 
• hyödyntää kuntoutustyötä ohjaavaa lainsäädäntöä ja kuntoutuspalveluita kuntoutustyössä 
• hyödyntää kielitaitoaan kuntoutustyössä 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan kuntoututyössä 
• toimia moniammatillisessa kuntoutusyhteistyössä tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat 
• toimia kuntoutuksen arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan 
• huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan sekä noudattaa työturvallisuusohjeita ja ergonomiaa. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 

• Kuntoutujan kuntoutumisen suunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointi lähihoitajan vastuualueella 
• Kuntoutujaa koskevien tietojen kirjaaminen 
• Kuntoutujaryhmien ohjaustilanteen suunnittelu, toteutus ja arviointi 
• Taloudellinen ja laadukas toimiminen 
• Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• Kuntoutujan toimintakyvyn arviointi lähihoitajan vastuualueella 
• Kuntoutujan fyysisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen 
• Kuntoutujan psyykkisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen 
• Kuntoutujan sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen 
• Apuvälineiden hyödyntäminen kuntoutustyössä 
• Eri kommunikaatiomenetelmien hyödyntäminen kuntoutustyössä 
• Terveyden, hyvinvoinnin, turvallisuuden ja toimintakyvyn tukeminen 
• Kuntoutujan mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistaminen ja hoitoonohjaus 
• Lääkehoito ja lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Kuntoutumisen tukemista ja edistämistä koskevan tiedon hallinta 
• Kuntoutuspalvelujen ja lainsäädännön tunteminen 
• Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa, alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, 

muun kielisillä ja vieraskielisessä koulutuksessa 
• Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
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• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot:  
Ammatillisuus kuntoutustyössä 10 osp 
Fyysisen toimintakyvyn tukeminen 14 osp 
Psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukeminen 8 osp 
Asiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä 18 osp, TO  
 

OPINTOJAKSOT 

Ammatillisuus kuntoutustyössä (10 osp) Fyysisen toimintakyvyn tukeminen (14 osp) 
 
Keskeiset sisällöt:  
 
Opintojen ohjaus 
Ryhmänohjaaja  

• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen 

• Työssäoppimispaikkojen esittely  
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen  
• Ryhmäytymisen tukeminen  
• Ammatillisen kasvun tukeminen  
• Kansainvälistymisen mahdollisuudet  
• HOPS- päivitys 

Opinto-ohjaaja 
• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely  
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi – sivuston esittely  
 
Ammatillisuuden kehittäminen 

• Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma 
 

Työhyvinvointi   
• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet   
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen   
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat   
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia   
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen  
• Työilmapiiri   
• Hätäensiapu   
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus, ve-

destä pelastaminen 
 
Yrittäjyys ja laatutyö   

• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus 

• Sisäinen yrittäjyyden periaatteet  
• Oman osaamisen tuotteistaminen ja arviointi     
• Laatusuositukset kuntoutustyössä 
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvolli-

suudet lähihoitajan työssä 
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus      

  
Englanti  

• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä. 
 
 
 
Ruotsi  

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Kuntoutuksen palvelujärjestelmä  

• Kuntoutuksen arvoperusta 
• Kuntoutuksen palvelujärjestelmän ja kuntoutustyön 

keskeinen lainsäädäntö 
• Kuntoutusta järjestävät tahot 
• Vammaisjärjestöjen toiminta 
• Ajankohtaiset terveyspoliittiset ohjelmat ja asiak-

kaan asuinkunnan paikalliset ohjelmat 
 
Kuntoutusasiakkaiden sairaudet ja lääkehoito 

• Sydän- ja verisuonisairaudet ja lääkehoito (veren-
painetauti, ateroskleroosi, sydäninfarkti, rytmihäi-
riöt ja sydämen vajaatoiminta) 

• Diabetes ja lääkehoito 
• Hengityselimistön sairaudet ja lääkehoito (keuhko-

ahtaumatauti, astma) 
• Vanhuksen neurologiset sairaudet ja lääkehoito 

(mm. Parkinsonin tauti, aivoverenkiertohäiriöt, TIA) 
• Iäkkäiden sekavuusoireyhtymä 
• Hauraus- ja raihnausoireyhtymä 
• Muistisairaudet ja lääkehoito (mm. Alzheimerin 

tauti, Lewyn kappaletauti, verisuoniperäinen de-
mentia, aivojen otsalohkoja vaurioittavat sairaudet, 
alkoholidementia) 
 

Fyysisen toimintakyvyn tukemisen prosessi 
• Kuntoutumista tukeva työote 
• Moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö kuntou-

tumisen tukemisessa 
• Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat 
• Elämäntarina 
• Fyysisen toimintakyvyn arviointi haastattelun, ha-

vainnoinnin ja eri mittarien avulla  
• Fyysiseen toimintakykyyn liittyvien voimavarojen ja 

ongelmien tunnistaminen 
• Kuntoutumisen suunnitelman laatiminen 
• Elimistön rakenne ja toiminta 
• Yksilö- ja ryhmäohjaus 
• Fyysisen toimintakyvyn tukemisen menetelmät: 

• potilaan liikkumisen ja siirtymisen ergonomi-
nen avustaminen   

• kävely, koko kehon liikuttaminen, tasapaino, 
lihasten vahvistaminen ja venyttäminen, liike-
hoito, asentohoito, liikkuminen ja siirtyminen, 
ryhti, hengittäminen, aistien harjoittaminen 

• PADL-, IADL-, AADL -toimintojen ohjaami-
nen ja tukeminen, liikkumisen ja asentojen 
avustaminen ja ohjaus, ravitsemus 
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• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin kielellä. 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 
työympäristöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, verkko-opinnot, pienryhmä-
työskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokoukset, it-
senäinen opiskelu 
 
 

• rentouttavat menetelmät: klassinen hieronta, 
lämpö- ja kylmähoidot, vesihoidot, TNS-
hoito, kipuhoidot, rentoutus 

• Apuvälineprosessi ja liikkumisen ja päivittäisten 
toimintojen apuvälineet 

• Tapaturmien ja kaatumisen ennaltaehkäisy 
• Terveyttä edistävä liikunta 
• Erityisryhmien liikunta 
• Tiedottaminen ja kirjaaminen potilasasiakirjoihin  

 
Fyysisen toimintakyvyn tukeminen erityistilanteissa 

• Neurologista sairautta sairastavan kuntoutumisen 
tukeminen 

• Muistisairautta sairastavan kuntoutumisen tukemi-
nen 

• Tekonivelleikatun kuntoutumisen tukeminen 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 
työympäristöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, verkko-opinnot, pienryhmä-
työskentely, seminaarit, harjoitukset, itsenäinen opiskelu 
 

Psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemi-
nen 8 osp 

Asiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä 
18 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemi-
sen prosessi 

• Kuntoutumista tukeva työote 
• Elämäntarina 
• Psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn ar-

viointi haastattelun, havainnoinnin ja eri mittarien 
avulla 

• Psykososiaalisen ja hengelliseen toimintakykyyn 
liittyvien voimavarojen ja ongelmien tunnistami-
nen 

• Kuntoutumisen suunnitelman laatiminen 
• Psykososiaalisen toimintakyvyn tukemisen mene-

telmät: 
• vuorovaikutus, kommunikaatiomenetelmät ja 

sosiaaliset taidot, minäkuva, itseluottamus, 
oppimiskyky, muisti, mieliala, havaitseminen, 
päätöksenteko, TunteVa® -toimintamalli, 
draama 

• Hengellisen toimintakyvyn tukemisen menetelmät:   
• uskonnollisuus ja elämänkatsomus, arvot, 

elämä ja kuolema 
• Apuvälineet: kuulon apuvälineet, näkemisen apu-

välineet, ympäristön hallintalaitteet, turvajärjestel-
män apuvälineet, kommunikaation apuvälineet 

• Monikulttuuriset asiakkaat ja vähemmistöryhmät 
 

Psykososiaalinen tuki erityistilanteissa 
• Psyykkisen kriisin vaiheet 
• Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan kuntoutumi-

sen tukeminen  
• Haasteellisesti käyttäytyvän kuntoutumisen tuke-

minen  
• Perhe- ja lähisuhdeväkivalta 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 
työympäristö 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
Toimiminen kuntoutuksen toimintaympäristössä  
Toimiminen erilaisissa hoito- ja hoivatyöyhteisöissä  
 
Oppimisympäristöt: Kuntoutuksen työympäristöt, verkko-
oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 
 



67 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

Toteuttamistavat: Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, se-
minaarit, harjoitukset, itsenäinen opiskelu 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 
 
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito, Kuntoutumisen 
tukeminen sekä Kuntoutuksen tutkinnon osa) hyväksytysti ennen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI  
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittami-
nen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.  
 
Tässä osaamisalassa oppimista arvioidaan: 
 
Ammatillisuus kuntoutustyössä  

• Opintojen ohjaus: Osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute. 
Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

• Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suoritettu 
(S) 

• Työhyvinvointi: Harjoituksiin osallistuminen. Uima- ja hengenpelastustaidot altaalla simuloidussa tilanteessa. 
Arviointi arvosanalla suoritettu (S) 

• Yrittäjyys ja laatutyö: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Englanti: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Ruotsi: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Fyysisen toimintakyvyn tukeminen  

• Kuntoutuksen palvelujärjestelmä: Käsitekartta arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Kuntoutusasiakkaiden sairaudet ja lääkehoito: Tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Fyysisen toimintakyvyn tukemisen prosessi: Kuntoutujan toimintakykyä tukevan suunnitelman laatiminen pien-

ryhmässä. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Fyysisen toimintakyvyn tukemisen menetelmät: Tentti, perusliikkumisen ja hieronnan tehtävät, ryhmäohjausti-

lanne. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S)  
• Fyysisen toimintakyvyn tukeminen erityistilanteissa: Kirjallinen tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

   
Psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukeminen  

• Psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemisen prosessi: Kuntoutujan toimintakykyä tukevan suunnitel-
man laatiminen pienryhmässä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

• Psykososiaalisen ja hengellisen toimintakyvyn tukemisen menetelmät ja aktiviteetit: Tentti, kuntoutujaryhmän 
toimintakykyä tukevan tuokion suunnittelu, toteutus ja arviointi, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S)   

• Psykososiaalinen tuki erityistilanteissa: Tehtävä lähi- ja perhesuhdeväkivallan uhkatilanteista, arvioidaan arvosa-
nalla suoritettu (S) 

  
Asiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä, TO  

• Toimiminen kuntoutuksen toimintaympäristössä: Kuntoutumisen tukemisen kertomus, oman oppimisen pohdinta 
ja reflektointi arvioidaan arvosanalla suoritettu (S)     

• Toimiminen erilaisissa hoito- ja hoivatyöyhteisöissä: Kuntoutumisen tukemisen kertomus, oman oppimisen poh-
dinta ja reflektointi arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA OSAAMISALAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva osaamisalan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opet-
tajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen osaamisalan arvosanan antamista. 
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
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Ammattiosaamisen näyttö 
Opiskelija osoittaa osaamisensa kuntoutuksessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä kun-
toutujan kotona, kotihoidossa tai tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa, toiminta- ja työkeskuksessa, työpajassa, 
palvelukeskuksessa tai kylpylässä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, kuntoutumisyksikössä tai kuntoutumiseen liitty-
vässä muussa työpaikassa.  
 
Muu osaamisen arviointi (täydentää tarvittaessa osaamisen arviointia): 

• hengenpelastustaidot altaalla simuloidussa tilanteessa  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Kuntoutus 50 osp osaamisalan ammattiosaamisen näytön toteutta-
mis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä (prosessinäyttö). Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppi-
misjakson yhteydessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin 
kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, 
sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Kuntoutujan kuntoutumisen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä kuntoutujaryhmän ohjaustilanteen suunnittelu, to-
teuttaminen ja arviointi. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa kuntoutuksessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä kun-
toutujan kotona, kotihoidossa tai tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa, toiminta- ja työkeskuksessa, työpajassa, 
palvelukeskuksessa tai kylpylässä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, kuntoutumisyksikössä tai kuntoutumiseen liitty-
vässä muussa työpaikassa.  
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.  
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät: 
 

(  ) Alan opettaja(t)     
(  ) Työelämän edustajat   
(x) em yhdessä 
  

Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella 
tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvi-
oinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön 
liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen 
sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

 
ARVIOINNIN KOHDE  
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Kuntoutujan 
kuntoutumisen 
suunnitelman 
laatiminen, toteutus ja 
arviointi lähihoitajan 
vastuualueella 

laatii kuntoutumisen 
suunnitelman työryhmän 
jäsenenä yhteistyössä  
kuntoutujan kanssa 
lähihoitajan vastuualueella. 

laatii kuntoutumisen 
suunnitelman aktiivisena 
työryhmän jäsenenä 
yhteistyössä kuntoutujan 
kanssa lähihoitajan 
vastuualueella ja tietää 
kuntoutussuunnitelman 
merkityksen kuntoutujan 
kuntoutumisprosessissa. 

toimii aktiivisessa 
roolissa työryhmässä 
yksilöllisen ja laaja-alaisen 
kuntoutumisen suunnitelman 
laatimisessa yhteistyössä 
kuntoutujan kanssa lähihoitajan 
vastuualueella ja tiedostaa kun-
toutussuunnitelman merkityksen 
kuntoutujan kuntoutumisproses-
sissa. 

työskentelee kuntouttavalla 
työotteella kuntoutumisen 
suunnitelman mukaisesti 
yhteistyössä kuntoutujan ja 
moniammatillisen verkos-
ton kanssa. 

työskentelee kuntouttavalla 
työotteella kuntoutumisen 
suunnitelman mukaisesti. 
Tekee yhteistyötä kuntoutu-
jan, hänen verkostonsa ja 
moniammatillisen verkoston 
kanssa. 

työskentelee itsenäisesti 
kuntouttavalla työotteella kun-
toutumisen suunnitelman mu-
kaisesti ja arvioi työskentelyään. 
Tekee yhteistyötä kuntoutujan, 
hänen verkostonsa ja 
moniammatillisen verkoston 
kanssa. 

Kuntoutujaa koskevien 
tietojen kirjaaminen 

vastaa omalta osaltaan 
työryhmän tukemana kun-
toutujan tietojen kirjaami-
sesta kuntoutuksen toimin-
taympäristössä käytettä-
vään järjestelmään niin, 
että kuntoutujan ja työnte-
kijän oikeusturva toteutu-
vat. 

vastaa omalta osaltaan 
työryhmän jäsenenä kun-
toutujan tietojen kirjaami-
sesta kuntoutuksen toimin-
taympäristössä käytettä-
vään järjestelmään niin, 
että kuntoutujan ja työnteki-
jän oikeusturva toteutuvat. 

vastaa omalta osaltaan 
kuntoutujan tietojen 
kirjaamisesta kuntoutuksen 
toimintaympäristössä 
käytettävään järjestelmään niin, 
että kuntoutujan ja 
työntekijän oikeusturva 
toteutuvat. 

Kuntoutujaryhmien oh-
jaustilanteen 
suunnittelu, 
toteutus ja arviointi 
 

suunnittelee kuntoutujaryh-
män ohjaustilanteen hyö-
dyntäen toiminnallisia ja 
luovia menetelmiä. 

suunnittelee erilaisille kun-
toutujaryhmille ohjaustilan-
teita hyödyntäen erilaisia 
toiminnallisia tai luovia me-
netelmiä. 

suunnittelee erilaisille kuntoutu-
jaryhmille kuntoutujalähtöisiä 
ohjaustilanteita ja ottaa 
huomioon luovat menetelmät. 

ohjaa kuntoutujaryhmää 
ja arvioi ohjaustilanteen 
suunnitelman mukaisesti. 

ohjaa itsenäisesti kuntoutu-
jaryhmiä ja arvioi 
ohjaustilanteen 
suunnitelmien mukaisesti. 

ohjaa itsenäisesti ja luovasti 
kuntoutujaryhmiä ja arvioi 
monipuolisesti ohjaustilanteen 
suunnitelman mukaisesti. 

Taloudellinen ja 
laadukas 
toimiminen 

työskentelee työryhmässä 
kustannustietoisesti ja 
toimintaympäristön laa-
tusuositusten mukaisesti. 

työskentelee kustannustie-
toisesti ja toimii toimintaym-
päristön laatusuositusten 
mukaisesti. 

työskentelee kustannustietoi-
sesti ja toimintaympäristön 
laatusuositusten mukaisesti 
sekä arvioi ja kehittää kuntou-
tustyön laatua tekemällä kehittä-
misehdotuksia. 

Osaamisen 
tuotteistamisen 
suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna 
osaamisen tuotteistamista. 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman osaami-
sensa tuotteistamismahdol-
lisuuksia 

suunnittelee ja kehittää aktiivi-
sesti yrittäjyysvalmiuksiaan. Ar-
vioi realistisesti oman osaami-
sensa tuotteistamismahdolli-
suuksia. 

2. Työmenetelmien, 
välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Kuntoutujan toimintaky-
vyn arviointi lähihoitajan 
vastuualueella 

selvittää työryhmän 
tukemana kuntoutujan 
fyysistä, psyykkistä ja 

selvittää kuntoutujan fyy-
sistä, psyykkistä ja sosiaa-
lista toimintakykyä käyttäen 

selvittää monipuolisesti kuntou-
tujan fyysistä, psyykkistä ja so-
siaalista toimintakykyä. Käyttää 
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sosiaalista toimintakykyä. 
Haastattelee kuntoutujaa 
itsenäisesti ja arvioi kun-
toutujan toimintakykyä yh-
dellä arviointimittarilla. 

useampaa kuin yhtä toimin-
takyvyn arviointimittaria. 
Hyödyntää havainnoimalla 
ja haastattelemalla saa-
maansa tietoa. 

useita toimintakyvyn arviointi-
mittareita sekä havainnointia ja 
haastattelua. 

mittaa sydämen sykkeen, 
puhallusarvoja, verenpai-
neen, hengitystiheyden ja 
uloshengitysvirtauksen 
(PEF). 

mittaa sydämen sykkeen, 
puhallusarvoja, verenpai-
neen, hengitystiheyden, 
uloshengitysvirtauksen 
(PEF) sekä tunnistaa muu-
toksia kuntoutujan tilassa. 

mittaa sydämen sykkeen, ve-
renpaineen, hengitystiheyden ja 
uloshengitysvirtauksen (PEF). 
Tunnistaa muutoksia kuntoutu-
jan tilassa ja toimii muuttu-
neessa tilanteessa asianmukai-
sesti.  

Kuntoutujan toimintaky-
vyn arviointi lähihoitajan 
vastuualueella 

raportoi ja tiedottaa ajoit-
tain työryhmän jäsenille 
kuntoutujan toimintakykyyn 
liittyvistä tekijöistä. 

raportoi ja tiedottaa työryh-
män jäsenille kuntoutujan 
toimintakykyyn liittyvistä te-
kijöistä. 

raportoi ja tiedottaa työryhmän 
jäsenille kuntoutujan toimintaky-
kyyn liittyvistä tekijöistä, toimin-
tojen muutoksista ja vaikutuk-
sista kuntoutujan selviytymiseen 
ja toimintakykyyn. 

Kuntoutujan fyysisen 
toimintakyvyn 
tukeminen ja 
edistäminen 

avustaa ja ohjaa työryh-
män tukemana kuntoutujaa 
liikkumisessa, erilaisissa 
asennoissa ja ergonomi-
sessa toiminnassa (lepo- ja 
aktiivisissa asennoissa 
sekä asennosta toiseen 
siirtymisessä ja kävelyssä). 

avustaa ja ohjaa kuntoutu-
jaa liikkumisessa, erilai-
sissa asennoissa ja ergono-
misessa toiminnassa hyö-
dyntäen erilaisia liikeharjoi-
tuksia. 

avustaa, ohjaa ja aktivoi kuntou-
tujaa liikkumisessa, erilaisissa 
asennoissa ja ergonomisessa 
toiminnassa hyödyntäen erilai-
sia kuntoutujalähtöisiä liikehar-
joituksia. 

ohjaa ja tukee kuntoutujan 
itsenäistä suoriutumista 
päivittäisissä toiminnoissa 
(PADLtoiminnot) ja asioi-
den hoitamisessa (IADLtoi-
minnot). 

ohjaa ja tukee kuntoutujan 
itsenäistä suoriutumista 
päivittäisissä perustoimin-
noissa (PADL-toiminnot) ja 
asioiden hoitamisessa 
(IADL-toiminnot) sekä 
taitoa vaativissa päivittäi-
sissä toiminnoissa (AADL-
toiminnot). 

ohjaa ja tukee aktiivisesti kun-
toutujan itsenäistä suoriutumista 
päivittäisissä perustoiminnoissa 
(PADL-toiminnot), asioiden hoi-
tamisessa (IADL-toiminnot), tai-
toa vaativissa päivittäisissä 
(AADLtoiminnot). Ottaa huomi-
oon liikkumista mahdollistavat ja 
ehkäisevät tekijät. 

käyttää työryhmän 
tukemana rentouttavia 
menetelmiä kuntoutujan 
ja kuntoutujaryhmien 
kuntoutuksessa. 

käyttää rentouttavia 
menetelmiä kuntoutujan 
ja kuntoutujaryhmien kun-
toutuksessa. 

käyttää itsenäisesti ja 
monipuolisesti rentouttavia 
menetelmiä kuntoutujan ja 
kuntoutujaryhmien 
kuntoutuksessa. 

Kuntoutujan fyysisen 
toimintakyvyn 
tukeminen ja terveyden 
edistäminen 
 

hieroo klassisen hieronnan 
otteilla ja oikealla rytmillä, 
mutta suoritus on vielä me-
kaanista. 

hieroo klassisen hieronnan 
otteilla ja tuottaa niillä kun-
toutujalle hyvää oloa sekä 
rentouttaa lihaksia. 

hieroo klassisen hieronnan ot-
teilla ja tuottaa niillä kuntoutu-
jalle hyvää oloa sekä rentouttaa 
lihaksia ja lievittää kipua. 

antaa ohjeiden mukaisesti 
turvallisesti asiakkaalle pin-
nallisia kylmä-, lämpö- ja 
vesihoitoja. 

antaa turvallisesti pinnallisia 
kylmä-, lämpö- ja vesihoi-
toja sekä TNS-hoitoa. 

käyttää kuntoutujan kipuun 
kylmä-, lämpö- ja vesihoitoja 
sekä TNS-hoitoa turvallisesti ja 
kuntoutujakeskeisesti. 

Kuntoutujan psyykkisen 
toimintakyvyn 
tukeminen ja 
edistäminen 
 
 

tukee ja edistää työryhmän 
tukemana kuntoutujan 
psyykkistä toimintakykyä 
(mieliala, oppimiskyky, 
myönteinen minäkuva 
ja itseluottamus) hyödyn-
täen erilaisia menetelmiä 
aktiivinen kuuntelu, kysymi-
nen ja tukea antavat kes-
kustelut). 

tukee ja edistää 
aktiivisesti kuntoutujan 
psyykkistä toimintakykyä 
hyödyntäen erilaisia 
menetelmiä. 

tukee ja edistää luovasti 
ja aktiivisesti kuntoutujan psyyk-
kistä toimintakykyä hyödyntäen 
erilaisia menetelmiä ja auttaa 
kuntoutujaa tiedostamaan ja 
käyttämään omia elämänhallin-
taa tukevia psyykkisiä voimava-
rojaan. 

aktivoi työryhmän 
tukemana kuntoutujan 
itseilmaisua ja muistia 
tutuissa tilanteissa 
käyttäen joitakin menetel-
miä (liikunta kuvataide, mu-
siikki ja muistelu). 

aktivoi kuntoutujan 
itseilmaisua ja muistia 
eri keinoin ja tukee 
toiminnallaan kuntoutujan 
myönteistä minäkuvaa ja 
itseluottamusta. 

aktivoi kuntoutujan 
itseilmaisua, muistia ja 
mielikuvia eri keinoin ja 
tukee toiminnallaan 
kuntoutujan myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta 
monipuolisesti. 
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tunnistaa työryhmän tuke-
mana kuntoutujan unen, 
uupumuksen, vireyden ja 
ravitsemuksen merkityksen 
päivittäiseen toimintaky-
kyyn ja tukee kuntoutujaa 
normaaliin päivärytmiin ja 
sitä tukeviin elintapoihin.  

tunnistaa kuntoutujan unen, 
uupumuksen, vireyden ja 
ravitsemuksen merkityksen 
päivittäiseen toimintakykyyn 
ja tukee kuntoutujaa nor-
maaliin päivärytmiin ja sitä 
tukeviin elintapoihin sekä 
ohjaa tarvittaessa asiantun-
tija-avun piiriin. 

tunnistaa kuntoutujan unen, uu-
pumuksen, vireyden ja ravitse-
muksen merkityksen päivittäi-
seen toimintakykyyn, tukee 
sekä ohjaa kuntoutujaa normaa-
liin päivärytmiin ja sitä tukeviin 
elintapoihin sekä ohjaa ja moti-
voi kuntoutujaa tarvittaessa asi-
antuntija-avun piiriin. 

Kuntoutujan sosiaalisen 
toimintakyvyn 
tukeminen ja 
edistäminen 
 
 

selvittää työryhmän 
tukemana yhteistyössä 
kuntoutujan kanssa kun-
toutujan sosiaalisen ver-
koston sekä kulttuuri- ja toi-
mintaympäristön ja tukee 
kuntoutujan sosiaalista toi-
mintakykyä yhteistyössä 
kuntoutujan ja verkoston 
kanssa (esim. ystävyys-
suhteet ja harrastukset). 

selvittää yhteistyössä 
kuntoutujan kanssa 
kuntoutujan sosiaalisen 
verkoston sekä kulttuuri- ja 
toimintaympäristön ja 
tukee ja ohjaa kuntoutujaa 
sosiaalisessa toimintaky-
vyssä yhteistyössä kuntou-
tujan ja verkoston kanssa 
(esim. ystävyyssuhteet ja 
harrastukset). 

selvittää yhteistyössä kuntoutu-
jan kanssa kuntoutujan sosiaali-
sen verkoston sekä kulttuuri-ja 
toimintaympäristön ja 
tukee ja aktivoi kuntoutujan so-
siaalista toimintakykyä 
yhteistyössä kuntoutujan 
ja verkoston kanssa 
(esim. ystävyyssuhteet ja 
harrastukset). 

ohjaa työryhmän jäsenenä 
kuntoutujaa osallistumaan 
yhteiskunnalliseen 
toimintaan. 

ohjaa kuntoutujaa osallistu-
maan yhteiskunnalliseen 
toimintaan, tarvittaessa 
erilaisiin päivä- ja työtoimin-
toihin ja tuettuun työllistymi-
seen 

ohjaa aktiivisesti 
kuntoutujaa osallistumaan 
yhteiskunnalliseen toimintaan, 
tarvittaessa erilaisiin päivä- ja 
työtoimintoihin ja tuettuun työl-
listymiseen. 

ohjaa ja tukee työryhmän 
tukemana kuntoutujaa 
elämänhallinnassa ja 
mielekkäässä arkielä-
mässä (esim. päivärytmi, 
arjen toimivuus, päivittäis-
ten asioiden hoitaminen, 
päihteiden käytön välttämi-
nen). 

ohjaa ja tukee kuntoutujaa 
elämänhallinnassa ja mie-
lekkäässä arkielämässä. 

ohjaa ja tukee aktiivisesti 
kuntoutujaa elämänhallinnassa 
ja mielekkäässä arkielämässä. 

arvioi työryhmän tukemana 
kuntoutujan apuvälineiden 
(esim. liikkumisen, kommu-
nikaation, ympäristönhallin-
nan, aistien ja päivittäisten 
toimintojen sekä ergonomi-
sen siirtymisen) tarpeita ja 
tiedottaa niistä työryhmän 
muille jäsenille. Ohjaa kun-
toutujaa niiden hankin-
nassa ja käytössä.  

arvioi kuntoutujan apuväli-
neiden tarpeita hyödyntäen 
alan asiantuntijoita ja tiedot-
taa niistä työryhmän muille 
jäsenille. Ohjaa kuntoutujaa 
niiden hankinnassa ja käy-
tössä. 

arvioi monipuolisesti kuntoutu-
jan apuvälineiden tarpeita hyö-
dyntäen alan asiantuntijoita ja 
tiedottaa niistä työryhmän muille 
jäsenille. Ohjaa kuntoutujaa ni-
iden hankinnassa ja käytössä. 

hyödyntää alan asiantunti-
joita huoltoverkostojen käy-
tössä. 

hyödyntää alan asiantunti-
joita apuvälinearvioinnissa 
ja apuvälineiden huoltover-
kostoja. Tietää hankintapro-
sessin eri vaiheet. 

hyödyntää alan asiantuntijoita 
apuvälinearvioinnissa 
sekä apuvälineiden 
hankinta- ja 
huoltoverkostoja. 

Eri kommunikaatiomene-
telmien hyödyntäminen 
kuntoutustyössä 

kommunikoi kuntoutujan 
kanssa hyödyntäen tarvit-
taessa jotakin vaihtoeh-
toista kommunikaatiome-
netelmää (esim. selkokieli, 
isokirjoitus, tekstipuhelin, 
esine-, kuva- tai elekieli ja 
viittomat). 

kommunikoi asiakaslähtöi-
sesti hyödyntäen vaihtoeh-
toisia kommunikaatiomene-
telmiä. 

kommunikoi asiakaslähtöisesti 
hyödyntäen monipuolisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 
vaihtoehtoisia kommunikaatio-
menetelmiä. 

Terveyden, 
hyvinvoinnin, 
turvallisuuden ja 
toimintakyvyn 
tukeminen 
 
 

ohjaa kuntoutujaa tutuissa 
tilanteissa perusturvalli-
suutta edistävän kodintek-
niikan ja turvajärjestelmään 
kuuluvien laitteiden käy-
tössä (turvahälytys- ja val-
vontajärjestelmät sekä vaa-

ohjaa kuntoutujaa perustur-
vallisuutta edistävän kodin-
tekniikan ja turvajärjestel-
mään kuuluvien laitteiden 
käytössä. Ennalta ehkäisee 
tapaturmia. 

käyttää kodintekniikkaan 
kuuluvia peruslaitteita ja 
niiden käyttöä helpottavia lisä-
laitteita ja ohjaa kuntoutujaläh-
töisesti kuntoutujaa ja hänen 
läheisiään niiden käytössä. Oh-
jaa kuntoutujaa 
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ratilanteen havaitsemisväli-
neet). Ennalta ehkäisee ta-
paturmia. 

turvajärjestelmään kuuluvien 
laitteiden käytössä. Ennalta 
ehkäisee tapaturmia. 

edistää kuntoutujan 
terveyttä ja ohjaa eri 
riskiryhmiin kuuluville 
kuntoutujille joitakin 
terveyttä edistävän 
liikunnan muotoja (sauva-
kävely, pelit, kotivoimistelu 
ja allasvoimistelu). 

edistää kuntoutujan 
terveyttä ja ohjaa eri-ikäi-
sille ja eri riskiryhmiin kuu-
luville kuntoutujille joitakin 
terveyttä edistävän 
liikunnan muotoja yksilölli-
sesti ja ryhmissä. 

edistää kuntoutujan 
terveyttä ja ohjaa 
kuntoutujalähtöisesti eri-ikäisille 
ja eri riskiryhmiin 
kuuluville kuntoutujille 
terveyttä edistävää 
liikuntaa ja ohjaa yksilöllisesti ja 
ryhmissä 

ohjaa kuntoutujia heille 
sopiviin liikuntapalveluihin 
ja avustaa annettujen 
ohjeiden mukaisesti 
kuntoutujaa erityisliikunnan 
ryhmissä. 

tuntee erityisliikuntaa 
järjestäviä organisaatioita ja 
ohjaa kuntoutujia niiden 
toimintaan ja avustaa 
annettujen ohjeiden 
mukaisesti kuntoutujaa 
erityisliikunnan ryhmissä. 

hyödyntää erityisliikuntaa 
järjestäviä organisaatioita 
ja ohjaa kuntoutujia 
liikuntapalveluiden pariin. Avus-
taa kuntoutujalähtöisesti 
kuntoutujaa erityisliikunnan 
ryhmissä. 

tunnistaa kuntoutujan 
hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den uhkatekijöitä ja tukee 
työryhmän jäsenenä kun-
toutujaa selviytymään sosi-
aalisissa ongelmissa. 

tunnistaa kuntoutujan 
hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden uhkatekijöitä 
ja tukee kuntoutujaa 
selviytymään sosiaalisissa 
ongelmissa ja ohjaa tarvit-
taessa asiantuntija-avun pii-
riin. 

tunnistaa kuntoutujan 
hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden uhkatekijöitä ja 
tukee aktiivisesti kuntoutujaa 
selviytymään sosiaalisissa on-
gelmissa ja ohjaa sekä motivoi 
tarvittaessa asiantuntija-avun 
piiriin. 

Kuntoutujan 
mielenterveys - ja 
päihdeongelmien 
tunnistaminen ja 
hoitoonohjaus 

arvioi kuntoutujan 
päihteiden käytön tasoa 
ja tunnistaa sen haittoja. 
Tunnistaa kuntoutujan 
mielenterveyden uhkia 
ja ongelmia sekä tukee 
häntä niissä selviytymi-
sessä. Toimii yhteistyössä 
muiden asiantuntijoiden 
kanssa. 

arvioi kuntoutujan 
päihteiden käytön tasoa 
ja tunnistaa sen haittoja 
sekä tukee häntä vähentä-
mään niitä. Tunnistaa kun-
toutujan mielenterveyden 
uhkia ja ongelmia sekä tu-
kee häntä selviytymään 
niissä. Ohjaa kuntoutujan 
tarvittaessa mielenterveys-, 
päihde- tai kriisipalveluihin 
ja hyödyntää asiantuntija- 
apua. 

arvioi kuntoutujan päihteiden-
käytön tason, 
tunnistaa sen haittoja 
sekä tukee häntä vähentämään 
niitä. Tunnistaa kuntoutujan 
mielenterveyden uhkia ja 
ongelmia sekä tukee häntä sel-
viytymään niissä. Ohjaa ja moti-
voi kuntoutujan tarvittaessa 
mielenterveys-, päihde ja kriisi-
palveluihin ja hyödyntää moni-
puolisestiasiantuntija-apua. 

Lääkehoito 
 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti. Ohjaa 
työryhmän tukemana 
kuntoutujaa ja hänen 
läheisiään lääkkeiden 
käytössä, säilyttämisessä, 
hävittämisessä ja 
lääkemääräysten 
uusimisessa. 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti. Ohjaa 
kuntoutujaa ja hänen 
läheisiään lääkkeiden 
käytössä, säilyttämisessä, 
hävittämisessä ja 
lääkemääräysten 
uusimisessa. 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti. Ohjaa 
aktiivisesti kuntoutujaa ja 
hänen läheisiään 
lääkkeiden käytössä, 
säilyttämisessä, hävittämisessä 
ja lääkemääräysten 
uusimisessa. 

tarkkailee työryhmän 
tukemana lääkkeiden 
vaikutuksia ja yhteisvaiku-
tuksia sekä 
tunnistaa yleisimpiä 
haitta- ja sivuvaikutuksia 
ja väärinkäyttöä, joista 
tiedottaa moniammatilli-
sessa 
työryhmässä. 

tarkkailee lääkkeiden 
vaikutuksia ja 
yhteisvaikutuksia sekä 
tunnistaa yleisimpiä 
haitta- ja sivuvaikutuksia 
ja väärinkäyttöä, joista 
tiedottaa 
moniammatillisessa 
työryhmässä. 

tarkkailee lääkkeiden 
vaikutuksia ja 
yhteisvaikutuksia sekä 
tunnistaa yleisimmät 
haitta- ja sivuvaikutukset 
ja väärinkäyttöä, joista 
tiedottaa itsenäisesti sekä 
suullisesti että kirjallisesti 
moniammatillisessa 
työryhmässä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Kuntoutumisen 
tukemista ja edistämistä 
koskevan tiedon hallinta 
 
 

hyödyntää työssään 
tietoa kuntoutujan 
fyysisestä, psyykkisestä, 
sosiaalisesta, henkisestä 
ja hengellisestä 

perustelee toimintaansa 
tiedolla toimintakyvyn 
eri osa-alueista. 

perustelee laajasti 
toimintaansa tiedolla 
toimintakyvyn eri osa-alueista. 
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 toimintakyvystä. 
hyödyntää työryhmän 
jäsenenä fyysisen 
toimintakyvyn tukemisessa, 
kuntoutujan liikkumisessa 
ja liikunnan ohjauksessa 
tietoa elimistön rakenteesta 
ja toiminnasta. 

hyödyntää fyysisen 
toimintakyvyn tukemisessa, 
kuntoutujan liikkumisessa ja 
liikunnan ohjauksessa 
tietoa elimistön rakenteesta 
ja toiminnasta. 

hyödyntää fyysisen 
toimintakyvyn tukemisessa, 
kuntoutujan liikkumisessa ja lii-
kunnan ohjauksessa tietoa 
elimistön rakenteesta ja 
toiminnasta ja perustelee 
ratkaisunsa. 

hyödyntää työryhmän 
tukemana tietoa kuntoutu-
jan toimintakyvystä, hieron-
nan aiheista ja vasta-ai-
heista. 

hyödyntää tietoa 
kuntoutujan toimintaky-
vystä, hieronnan aiheista ja 
vasta-aiheista. 

perustelee kuntoutujalähtöisesti 
toimintansa tiedolla 
kuntoutujan toimintakyvystä, 
hieronnan aiheista ja 
vasta-aiheista. 

hyödyntää työssään 
työryhmän tukemana 
tietoa kuntoutujan psyykki-
sen kriisin vaiheista. 

hyödyntää työssään 
tietoa psyykkisen kriisin 
vaiheista. 

perustelee toimintansa 
tiedolla kuntoutujan 
psyykkisen kriisin vaiheista. 

hyödyntää työssään 
tietoa vuorovaikutuksen 
sekä kommunikaation 
vaikutuksesta ihmisen 
elämänhallintaan. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla vuorovaikutuksen 
sekä kommunikaation 
vaikutuksesta ihmisen 
elämänhallintaan. 

perustelee kattavasti 
toimintaansa tiedolla 
vuorovaikutuksen sekä 
kommunikaation 
vaikutuksesta ihmisen 
elämänhallintaan. 

hyödyntää työssään 
tietoa kuntoutujien 
asumisen muodoista ja 
keskustelee tutuissa 
tilanteissa eri vaihtoeh-
doista kuntoutujan kanssa. 

hyödyntää työssään 
tietoa kuntoutujien 
asumisen muodoista ja 
ohjaa kuntoutujaa 
näiden palveluiden 
käytössä. 

hyödyntää työssään 
laajasti tietoa kuntoutujien asu-
misen muodoista ja ohjaa kun-
toutujalähtöisesti 
kuntoutujaa näiden 
palveluiden käytössä. 

hyödyntää työssään 
tietoa syrjäytymisen 
riskeistä ja niiden eh-
käisystä. 

perustelee toimintansa 
tiedoilla syrjäytymisen 
riskeistä ja niiden eh-
käisystä. 

perustelee kattavasti 
toimintansa tiedoilla 
syrjäytymisen riskeistä ja 
niiden ehkäisystä. 

hyödyntää työssään 
tietoa verkostotyön 
periaatteista kuntoutumi-
sessa ja sen 
esteiden ehkäisemisessä 
(mm. ehkäisevä mielenter-
veys- ja päihdetyö). 

perustelee toimintaansa 
tiedolla verkostotyön 
periaatteista ja 
menetelmistä kuntoutumi-
sessa ja sen 
esteiden ehkäisemisessä 
(mm. ehkäisevä mielenter-
veys- ja 
päihdetyö). 

perustelee laajasti 
toimintaansa tiedolla 
verkostotyön periaatteista 
ja menetelmistä 
kuntoutumisessa ja sen 
esteiden ehkäisemisessä 
(mm. ehkäisevä mielenterveys- 
ja päihdetyö). 

hyödyntää työssään 
tietoa ryhmäytymisen 
eri vaiheista ja ryhmän 
toimintaan vaikuttavista 
tekijöistä eri kuntoutujaryh-
missä. 

perustelee toimintansa 
tiedoilla ryhmäytymisen 
eri vaiheista. Käyttää 
tietoa ryhmien toiminnasta 
ohjaustilanteessa ja 
ottaa huomioon erilaiset 
kuntoutujaryhmät. 

perustelee toimintansa 
ohjaustilanteessa tiedoilla 
ryhmien toiminnasta ja 
ottaa kuntoutujakeskeisesti 
huomioon erilaiset 
kuntoutujaryhmät. 

hyödyntää työssään 
tietoa eri kulttuureista ja 
vähemmistöryhmistä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla eri kulttuureista 
ja vähemmistöryhmistä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla eri kulttuureista ja 
vähemmistöryhmistä sekä 
soveltaa tätä tietoa 
monipuolisesti työssään. 

Lääkehoitoa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää lääkehoidon 
eri tehtävissä tietoa 
sairauksista, 
lääkeaineryhmistä, 
lääkemuodoista, 
lääkkeen antotavoista 
sekä lääkehoitoa 
ohjaavista säädöksistä 
sekä lääkkeiden 
väärinkäytön ilmiöistä. 

perustelee toimintaansa 
lääkehoidon eri 
tehtävissä tiedoilla 
sairauksista, lääkeaineryh-
mistä, lääkemuodoista, 
lääkkeen antotavoista 
sekä lääkehoitoa 
ohjaavista säädöksistä 
sekä lääkkeiden 
väärinkäytön ilmiöistä. 

perustelee kattavasti 
toimintaansa lääkehoidon 
eri tehtävissä tiedoilla 
sairauksista, lääkeaineryhmistä, 
lääkemuodoista, lääkkeen 
antotavoista sekä lääkehoitoa 
ohjaavista säädöksistä sekä 
lääkkeiden väärinkäytön 
ilmiöistä ja niiden 
ehkäisystä. 

Kuntoutuspalvelujen 
ja lainsäädännön 
tunteminen 

hyödyntää työryhmän 
tukemana työssään 
tietoa kuntoutustyötä 

hyödyntää työssään 
tietoa kuntoutustyötä 
ohjaavasta 

perustelee toimintaansa 
tiedoilla kuntoutustyötä 
ohjaavasta 
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ohjaavasta lainsäädän-
nöstä, valtakunnallisista 
kehittämishankkeista ja 
kuntoutuspalveluista 
(esim. Kasteohjelma, 
terveys 2015). 

lainsäädännöstä, 
valtakunnallisista 
kehittämishankkeista ja 
kuntoutuspalveluista. 

lainsäädännöstä, 
valtakunnallisista 
kehittämishankkeista ja 
kuntoutuspalveluista. 

Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna 
työssään tietoa kuntoutus-
alan yrittäjyydestä, osaami-
sen tuotteistamisesta ja 
sisäisen yrittäjyyden 
merkityksestä. 

hyödyntää työssään 
tietoa kuntoutusalan 
yrittäjyydestä, osaamisensa 
tuotteistamisesta sekä 
toimii sisäisen yrittäjyyden 
periaatteiden mukaan. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa kuntoutusalan 
yrittäjyydestä ja osaamisensa 
tuotteistamisesta sekä 
toimii sisäisen yrittäjyyden peri-
aatteiden mukaan. 

Työehtosopimusta, 
työnhakuasiakirjoja ja 
työsopimusta koskevan 
tiedon hallinta 

osoittaa työssään tietonsa 
lähihoitajan työhön liitty-
vistä työehtosopimuksen 
mukaisista oikeuksista ja 
velvollisuuksista sekä 
työnhakuasiakirjojen ja 
työsopimuksen laadin-
nasta. 

perustelee toimintaansa 
lähihoitajan työtä määritte-
levillä työehtosopimuksen 
oikeuksilla ja velvollisuuk-
silla. Osoittaa työssään tie-
tonsa työnhakuasiakirjojen 
ja työsopimuksen laadin-
nasta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä 
työehtosopimuksen 
oikeuksilla ja velvollisuuksilla. 
Osoittaa työssään tietonsa 
työnhakuasiakirjojen ja 
työsopimuksen laadinnasta. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee kuntoutujia 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
kuntoutustyössä ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
suomen kielellä ja hoitaa 
kuntoutustyössä ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
suomen kielellä ja hoitaa 
kuntoutustyön joustavasti 
ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee kuntoutujia 
ruotsin ja suomen 
kielellä ja selviytyy 
auttavasti kuntoutustyössä 
yhdellä vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
ruotsin ja suomen 
kielellä sekä hoitaa 
kuntoutustyössä yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
ruotsin ja suomen kielellä 
ja hoitaa kuntoutustilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa kuntoutustilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä selviytyy 
auttavasti kuntoutustilan-
teessa yhdellä muulla kie-
lellä. 

hoitaa kuntoutustilanteen 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella 
kielellä. 

palvelee kuntoutujia suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
kuntoutustilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa kuntoutustilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä auttaa kuntoutustilan-
teessa asiakkaan eteen-
päin yhdellä muulla kielellä. 

hoitaa kuntoutustilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä muulla kielellä. 

palvelee kuntoutujia 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kielellä sekä 
hoitaa kuntoutustilanteen jous-
tavasti yhdellä muulla 
kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta 
sekä kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen pe-
rusteella ja arvioi omaa 
oppimistaan ja osaamis-
taan. 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta 
sekä kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen pe-
rusteella ja arvioi omaa 
oppimistaan ja osaamis-
taan. Pyytää 
tarvittaessa ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa 
aiemmin opittua 
muuttuvissa työtilanteissa, tun-
nistaa omia vahvuuksiaan ja ke-
hittämistarpeitaan. Antaa pa-
lautetta esittäen rakentavia rat-
kaisuvaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

tekee työhönsä liittyviä 
valintoja ja päätöksiä sekä 
ratkaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen 

tekee itsenäisesti työhönsä liitty-
viä päätöksiä ja ratkaisee ongel-
mia. Perustelee toimintaansa 
ammatillisilla tiedoilla ja hankkii 
tarvittaessa lisätietoa. 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

tekee työryhmän tukemana 
moniammatillista 
yhteistyötä lähihoitajan 
vastuualueella. 

tekee moniammatillista 
yhteistyötä kuntoutusalan 
muiden toimijoiden kanssa 
lähihoitajan vastuualueella. 

tekee laajasti moniammatillista 
yhteistyötä kuntoutusalan 
muiden toimijoiden kanssa lähi-
hoitajan vastuualueella. 
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Ammattietiikka työskentelee kuntoutuksen 
arvoperustan (palveluhen-
kisyys, yksilöllisyys, itse-
näisyys, aktiivisuus, voima-
varalähtöisyys, verkostonä-
kökulma ja kuntoutuksen 
systemaattisuus ja esteetti-
syys) ja toimintaperiaattei-
den mukaisesti. 

työskentelee kuntoutuksen 
arvoperustan ja 
toimintaperiaatteiden 
mukaisesti ja perustelee 
toimintaansa. 

työskentelee kuntoutuksen 
arvoperustan ja 
toimintaperiaatteiden, 
lakien ja säännösten 
mukaisesti ja perustelee 
toimintaansa niillä laaja-alai-
sesti. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 
 
 
 
 
 
 

asennoituu myönteisesti 
turvalliseen toimintaan 
sekä välttää riskejä työs-
sään. Noudattaa työpaikan 
työhyvinvointi- ja työsuoje-
luohjeita sekä sähkö- ja pa-
loturvallisuusmääräyksiä ja 
käyttää ohjeiden mukai-
sesti työvälineitä ja työme-
netelmiä. 

vastaa itsenäisesti 
toimintansa turvallisuu-
desta ja noudattaa työpai-
kan työhyvinvointi- ja 
työsuojeluohjeita sekä 
sähkö- ja paloturvallisuus-
määräyksiä ja käyttää asi-
anmukaisesti työvälineitä ja 
työmenetelmiä. 

kehittää toimintansa 
turvallisuutta ja noudattaa työ-
paikan työhyvinvointi- ja 
työsuojeluohjeita sekä 
sähkö- ja paloturvallisuusmää-
räyksiä. Tuntee paikallisen 
työsuojeluorganisaation 
toimintatavat ja käyttää 
asianmukaisesti ja itsenäisesti 
työvälineitä ja työmenetelmiä. 

noudattaa turvallisuusoh-
jeita altaalla sekä osoittaa 
hengenpelastustaitonsa 
altaalla simuloidussa 
tilanteessa. 

noudattaa turvallisuusoh-
jeita altaalla sekä osoittaa 
uima- ja hengenpelastus-
taitonsa altaalla simu-
loidussa tilanteessa. 

noudattaa turvallisuusohjeita al-
taalla sekä osoittaa hyvän uima- 
ja hengenpelastustaitonsa 
altaalla simuloidussa 
tilanteessa. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja peruselvytyk-
sen. 

tunnistaa työssään 
fyysistä kuormitusta aiheut-
tavia tekijöitä ja toimii er-
gonomisesti oikein. 

ennalta ehkäisee työn 
aiheuttamia liikuntaelinvai-
voja ja ylläpitää omaa työ-
kykyään vähentämällä 
kuormitusta ja toimimalla 
ergonomisesti oikein. 

ennalta ehkäisee työn aiheutta-
mia liikuntaelinvaivoja ja 
ylläpitää omaa työkykyään 
vähentämällä kuormitusta 
ja toimimalla ergonomisesti oi-
kein. Perustelee toimintansa. 

avustaa kuntoutujan siirty-
misen ergonomisten peri-
aatteiden mukaisesti. Ym-
märtää ergonomian osana 
kuntouttavaa hoitotyötä. 
Ehkäisee kaatumistapatur-
mia ja huolehtii esteettö-
myydestä vastuualueensa 
mukaisesti. 

avustaa kuntoutujan siirty-
misen ergonomisten peri-
aatteiden mukaisesti. Ym-
märtää ergonomian osana 
kuntouttavaa hoitotyötä ja 
tekee joitakin ehdotuksia 
työympäristön ergonomian 
ja esteettömyyden kehittä-
miseksi. Ehkäisee kaatu-
mistapaturmia. 

avustaa kuntoutujan siirtymisen 
ergonomisten periaatteiden mu-
kaisesti ja tunnistaa siihen liitty-
vät riskit. Ymmärtää ergonomian 
osana kuntouttavaa hoitotyötä. 
Tekee Kehittämisehdotuksia 
työympäristön ergonomian ja 
esteettömyyden kehittämiseksi. 
Ehkäisee tavoitteellisesti kaatu-
mistapaturmia. 

osallistuu hyvän työilmapii-
rin ylläpitämiseen ja huo-
lehtii omasta työhyvinvoin-
nistaan. 

ylläpitää omalta osaltaan 
hyvää työilmapiiriä työpai-
kalla. Käsittelee työstä joh-
tuvia paineita ja hakee tu-
kea itselleen. 

ylläpitää omalta osaltaan hyvää 
työilmapiiriä työpaikalla sekä 
tunnistaa siihen haitallisesti vai-
kuttavia asioita (kuten työuupu-
muksen ja kiusaamisen). Käsit-
telee työstä johtuvia paineita ja 
hakee tarvittaessa tukea ja oh-
jausta itselleen ja toiminnalleen. 

tunnistaa työssään 
haasteellisesti käyttäytyvän 
kuntoutujan sekä perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan uhkan. 
Ohjaa avun saannissa työ-
ryhmän tukemana. 

ottaa työssään huomioon 
haasteellisesti käyttäytyvän 
kuntoutujan sekä perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan uhkan. 
Ohjaa avun saannissa ja 
tiedottaa työryhmälle. 

ottaa työssään vastuullisesti 
huomioon haasteellisesti 
käyttäytyvän kuntoutujan sekä 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
uhkan. Ohjaa avun saannissa ja 
vie asiaa eteenpäin työryh-
mässä. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään kuntoutuksen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.6 LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMIS-
ALA 
 

2.6.1 LASTEN JA NUORTEN HOITO JA KASVATUS 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa: 
 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen sekä nuoren hoitoa ja kasvatusta 
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa, kasvatusta ja 

kuntoutusta 
• edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkatekijöitä 
• ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä 
• ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren kasvuympäristön ja ymmärtää sen merkityksen lapsen ja nuoren 

kasvulle ja kehitykselle 
• toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä sosiaali - ja terveysalan lainsäädännön sekä virallisten ohjei-

den mukaan ammattietiikkaa noudattaen 
• toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 
• Suunnitelmallinen työskentely 
• Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen 
• Koulu- ja nuoruusikäisen kasvun ja kehityksen tukeminen 
• Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus 
• Perheen tukeminen 
• Lapsen ja nuoren hoitoa, kasvatusta ja kehitystä koskevan tiedon hallinta 
• Lapsen ja nuoren terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan tiedon hallinta 
• Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
• Nuoren hoitoa, kasvatusta ja kehitystä koskevan tiedon hallinta 
• Imeväisikäisen, lapsen ja nuoren ravitsemusta koskevan tiedon hyödyntäminen 

 
Opintojaksot: Ammatillisuus lasten ja nuorten hoidossa ja kasvatuksessa 10 osp 
                        Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja tukeminen 11 osp        
                        Kouluikäisen ja nuoren kasvu, kehitys ja ohjaaminen 5 osp 
                        Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus 6 osp 
                        Lasten ja nuorten hoito-ja kasvatus erilaisissa toimintaympäristöissä 18 osp 

• Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatus ja kuntoutus erilaisissa toimintaympäris-
töissä (9osp ) 

• Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja tukeminen erilaissa hoidon ja kasvatuk-
sen toimintaympäristöissä (9 osp)  
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OPINTOJAKSOT 

Ammatillisuus lasten ja nuorten hoidossa ja kasvatuk-
sessa 10 osp 

Lasten ja nuorten hoito -ja kasvatus erilaisissa toimin-
taympäristöissä 18osp 

 
Keskeiset sisällöt:     
     
Opintojen ohjaus      
Ryhmänohjaaja      

• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen  

• Työssäoppimispaikkojen esittely  
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen      
• Ryhmäytymisen tukeminen      
• Ammatillisen kasvun tukeminen      
• Kansainvälistymisen mahdollisuudet          
• HOPS päivitys     

  
Opinto-ohjaaja      

• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely      
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi –sivuston esittely     
      
Ammatillisuuden kehittäminen      

• Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma      

     
Työhyvinvointi       

• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet       
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen       
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat       
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia       
• Työilmapiiri       
• Hätäensiapu       
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen       
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus        

     
Yrittäjyys ja laatutyö     

• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus  

• Sisäisen yrittäjyyden periaatteet 
• Oman osaamisen tuotteistaminen ja arviointi 
• Laatusuositukset lasten ja  nuorten hoitotyössä 
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvolli-

suudet   
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus   

  
Englanti     

• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä     
     
Ruotsi     

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin  kielellä     
   
Oppimisympäristöt: Oppilaitos,  verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt     
     
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, verkko-opinnot pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokoukset, 

 
Keskeiset sisällöt: 

 
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatus 
ja kuntoutus erilaisissa toimintaympäristöissä   
 
Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja 
tukeminen erilaissa hoidon ja kasvatuksen toimin-
taympäristöissä   
 
Oppimisympäristöt: Lasten ja nuorten hoidon ja kasva-
tuksen toimintaympäristöt ja verkko-oppimisympäristö  
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen  
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itsenäinen opiskelu   
 
Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen ohjaa-
minen ja tukeminen  11 osp 

Kouluikäisen ja nuoren kasvu, kehitys ja ohjaaminen 5 
osp  

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Alle kouluikäisen lapsen kasvu ja kehitys  

• lapsen hoito- ja kasvatustyön historia ja nyky-
päivä 

• lapsen kasvulle ja kehitykselle suotuisa ympäristö 
• perheen ohjaaminen vastasyntyneen päivittäi-

sissä toiminnoissa 
• varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhteet 
• alle kouluikäisen lapsen fyysinen, psyykkinen, so-

siaalinen ja moraalinen kehitys 
• lapsen hoito ja ohjaaminen päivittäisissä toimin-

noissa 
• monikulttuurisuus 

 
Varhaiskasvatus 

• varhaiskasvatusta ohjaavat säädökset (lapsen oi-
keuksien sopimus, varhaiskasvatuksen perusteet, 
päivähoitolaki ja –asetus / varhaiskasvatuslaki) 

• kasvatuskumppanuus, tiimi- ja verkostotyön peri-
aatteet 

• tiedonkeruumenetelmät ja tiedon analysointi 
• tavoitteiden asettaminen alle kouluikäisen lapsen 

kasvulle ja kehitykselle, varhaiskasvatussuunni-
telman toteutus sekä hoidon ja kasvatuksen arvi-
ointi suhteessa tavoitteisiin 

• lapselle ominaiset tavat toimia ja sisällölliset 
orientaatiot 

• varhaiskasvatuksen lapsilähtöinen toiminnan 
suunnittelu ja kehittäminen 

• leikin merkitys 
• toiminnalliset menetelmät 
• lapsiryhmän ohjaaminen 
• esiopetuksen perusteet 
• vaihtoehtopedagogiikat (Reggiolaisuus, Montes-

sori, Steiner, Freinet) 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, työelämävierailut 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, it-
senäinen opiskelu, työelämävierailut, ohjaustapahtuman 
suunnittelu ja toteutus 
 

 
• nuoren hoito- ja kasvatustyön historia ja nyky-

päivä 
• koulu- ja nuoruusiän kasvu ja kehitys 
• nuoren elämänhallintaan, terveyteen ja hyvinvoin-

tiin ohjaaminen 
• koulu- ja nuoruusikäisten ryhmädynamiikka, jä-

senten välinen vuorovaikutus, ryhmän ohjaami-
nen, koulukiusaaminen 

• keskeiset säädökset: oppivelvollisuus, esiopetuk-
sen perusteet, perusopetuksen perusteet, nuori-
solaki 

• koulu- ja nuoruusikäisten itseilmaisu ja luovat toi-
minnat, mediakasvatus 

• kasvua ja oppimista edistävä ympäristö 
• nuorisokulttuurit ja nuorisotyylit 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, työelämävierailut 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, itse-
näinen opiskelu,  työelämävierailut, ohjaustapahtuman 
suunnittelu ja toteutus 
 

Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren 
hoito, kasvatus ja kuntoutus 6 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Sairaan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus 

•  Sairaan lapsen ja nuoren kohtaaminen 
• Varhaiskasvatus sairaalassa 
• Hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi 
• Tavallisimpiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin val-

mistaminen 
• Lasten ja nuorten tavallisimmat sairaudet ja hoito 

kuntouttavaa työotetta noudattaen 
• Lääkehoidon toteuttaminen lääkkeen annoste-

luohjetta noudattaen 
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• Kuolevan lapsen, nuoren ja perheen hoito 
• Aseptinen työskentely 

 
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kas-
vatus ja kuntoutus  

• Kasvuympäristön merkitys lapsen kasvua suojaa-
vana ja haavoittavana tekijänä (perheen hajoami-
nen, köyhyys, työttömyys, monilapsisuus, perhe-
väkivalta, päihteiden väärinkäyttö, vanhempien 
psyykkiset ongelmat, mediaympäristö)  

• Lapsen ja nuoren neuropsykiatriset häiriöt 
(ADHD, autismin kirjon häiriöt, tourette)  

• Lapsen ja nuoren tunne-elämän ja käyttäytymisen 
häiriöt  

• Lapsen ja nuoren kehitykselliset häiriöt ( kielelli-
nen erityisvaikeus, oppimisvaikeudet liikunta-
vamma, näkö- ja kuulovamma, FASD) 

• Kehitysvammaisuus 
• Suunnitelmallinen työskentely (lapsen hyvinvoin-

nin, kehityksen ja oppimisen riskitekijöiden ja suo-
jaavien tekijöiden tunnistaminen, tuen portaat, 
HOJKS, nivelvaiheet) 

• Lähihoitaja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja 
nuoren oppimisen ja itsesäätelytaitojen tukijana  

• Kuntoutumista tukevat erityispalvelut (keskeinen 
lainsäädäntö, kuntoutusohjaus, terapiapalvelut, 
sopeutumisvalmennus, apuvälineet) 

• Perhetyö lastensuojelun työmuotona (palvelujär-
jestelmä, perheen rahamuotoiset etuudet, ennal-
taehkäisevä perhetyö, lastensuojelulain keskeiset 
sisällöt, avohuollon tukitoimet, huostaanotto, jälki-
huolto) 

• Perhetyö osana moniammatillista yhteistyötä 
(vanhempien tukeminen kasvatustyössä, varhai-
sen puuttumisen menetelmät, lapset puheeksi- 
työmalli, yhteistyö kolmannen sektorin kanssa) 

• Perheen ohjaaminen ja tukeminen arjen hallin-
nassa (kodinhoito, imeväisikäisen, lapsen ja nuo-
ren ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot,  
syömishäiriöt ja lasten ja nuorten painonhallinta) 
 

Oppimisympäristöt :Oppilaitos, työyhteisöt 
  
Toteuttamistavat: Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, it-
senäinen opiskelu,  työelämävierailut  
 

TUTKINNON OSAN SUORTITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT  
 
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen 
tukeminen) hyväksytysti ennen lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä.  
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä osaamisalassa oppimista arvioidaan: 
 
Ammatillisuus lasten ja nuorten hoidossa ja kasvatuksessa : 
 

• Opintojen ohjaus: Osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute 
arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
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• Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suori-
tettu (S) 

• Työhyvinvointi: Harjoituksiin osallistuminen. Arviointi arvosanalla suoritettu (S)  
• Yrittäjyys ja laatutyö: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Englanti: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Ruotsi: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Alle kouluikäisen lapsen kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja tukeminen 
 

• Alle kouluikäisen lapsen kasvu ja kehitys: Tehtävä : ohjaustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi vasta-
syntyneen hoidosta ja perheen tukemisesta arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

• Varhaiskasvatus: Tehtävä : ohjaustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi lapsiryhmien ohjaamisesta sekä  
toiminnallisista menetelmistä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) Tentti: varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teista, varhaiskasvatuksen toimintatavoista ja  sisällöllisistä orientaatioista sekä yleisimmistä vaihtoehtopedago-
giigoista arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Kouluikäisen ja nuoren kasvu, kehitys ja ohjaaminen : 
 

• Tehtävä: Terveyskasvatustapahtumien suunnittelu, toteutus ja arviointi kouluikäisille lapsille tai nuorille arvioi-
daan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Sairaan-ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus: 
 

• Sairaan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus :Tehtävä lapsen ja nuoren lääkehoidon erityispiirteistä 
arvioidaan arvosanalla suoritettu (S), tentti kuolevan lapsen ja nuoren hoitamiseen ja tukemiseen liittyvistä eri-
tyispiirteistä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

• Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus: Tehtävä perhe-ja lähisuhdeväkivallan 
uhkan tunnistamisesta sekä auttamismenetelmistä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Lasten ja nuorten hoito-ja kasvatus erilaisissa toimintaympäristöissä : 
 

• Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren kasvatus ja kuntoutus erilaissa toimintaympäristöissä: Näyttösuun-
nitelma arvioidaan arvosanalla suoritettu (S), tehtävä: erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren hoito-ja pal-
velu/kasvatus/kuntoutus suunnitelman laatiminen arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
• Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen ohjaaminen ja tukeminen erilaisissa hoidon ja kasvatuksen toimintaym-

päristöissä  näyttösuunnitelma arvioidaan arvosanalla suoritettu (S), tehtävä: kasvatussuunnitelman laatiminen 
arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA OSAAMISALAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva osaamisalan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen osaamisalan arvosa-
nan antamista. 
 
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä erilaisissa lasten ja 
nuorten hoidon ja kasvatuksen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, sairaalat ,kotihoito 
ja perhetyö.  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 50 osp osaamisalan 
ammattiosaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhteydessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön työtoimin-
taan työvuorojensa mukaisesti. 
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.     
   
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.    
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi erilaisissa lasten ja nuorten hoidon ja kasva-
tuksen toimintaympäristöissä.  
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä erilaisissa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuk-
sen toimintaympäristöissä, kuten päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, sairaalat ,kotihoito ja perhetyö.  
   

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
 

  



83 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
 

Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 
 

Kiitettävä K3 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Hoidon ja kasvatuksen 
suunnittelu, toteutus ja 
arviointi  

hankkii tietoa lapsen ja nuo-
ren kehityksestä, yksilölli-
sistä hoidon ja kasvatuksen 
tarpeista ja sairaudesta.   

hankkii oma-aloittei-sesti 
erilaisia tiedonkeruumene-
telmiä käyttäen tietoa lap-
sen ja nuoren kehityksestä, 
yksilöllisistä hoidon ja kas-
vatuksen tarpeista ja sai-
raudesta.  

hankkii oma-aloittei-sesti erilai-
sia tiedonkeruumenetelmiä 
käyttäen monipuolista tietoa 
lapsen ja nuoren kehityksestä, 
yksilöllisistä hoidon ja kasva-
tuksen tarpeista ja sairaudesta 
sekä perustelee keräämänsä 
tiedon merkityksen. 

Suunnitelmallinen työs-
kentely  

asettaa lapsen ja nuoren 
kasvua ja kehitystä tukevia 
tavoitteita ja suunnittelee hoi-
don ja kasvatuksen keinoja. 

asettaa kokonaisvaltaisesti 
lapsen ja nuoren kasvua ja 
kehitystä tukevia tavoitteita 
ja suunnittelee hoidon sekä 
kasvatuksen keinoja. 

asettaa kokonaisvaltaisesti 
lapsen ja nuoren kasvua ja ke-
hitystä tukevia tavoitteita sekä 
suunnittelee monipuolisia hoi-
don ja kasvatuksen keinoja. 
Perustelee suunnitelman mer-
kityksen hoito- ja kasvatus-
työssä. 

toimii työryhmän jäsenenä 
hoitoa ja kasvatusta (ml. var-
haiskasvatussuunnitelma) tu-
kevan suunnitelman mukaan 
ja päivittää sitä tarvittaessa. 

toimii työryhmän jäsenenä 
hoitoa ja kasvatusta (ml. 
varhaiskasvatussuunni-
telma) tukevan suunnitel-
man mukaan ja päivittää 
sitä tarvittaessa. 

toimii johdonmukaisesti työryh-
män jäsenenä hoitoa ja kasva-
tusta (ml. varhaiskasvatus-
suunnitelma) 
tukevan suunnitelman mukaan 
ja päivittää sitä tarvittaessa. 

dokumentoi hoitoa ja kasva-
tusta tukevaa suunnitelmaa 
voimassa olevien ohjeiden 
mukaisesti. 

dokumentoi hoitoa ja kas-
vatusta tukevaa suunnitel-
maa ja tiedottaa siitä asian-
osaisille voimassa olevien 
ohjeiden mukaisesti. 

dokumentoi asiallisesti hoitoa 
ja kasvatusta tukevaa suunni-
telmaa ja tiedottaa siitä asian-
osaisille voimassa olevien oh-
jeiden mukaisesti. 

arvioi lapsen ja nuoren hoi-
don ja kasvatuksen toteutu-
mista muutamien tavoittei-
den osalta. 

arvioi lapsen ja nuoren hoi-
don ja kasvatuksen toteu-
tumista suhteessa asetet-
tuihin tavoitteisiin. 

arvioi perustellen lapsen ja 
nuoren hoidon ja kasvatuksen 
toteutumista suhteessa asetet-
tuihin tavoitteisiin. 

Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista. 
 
 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman osaami-
sensa tuotteistamismahdol-
lisuuksia. 

suunnittelee ja kehittää aktiivi-
sesti yrittäjyysvalmiuksiaan. 
Arvioi realistisesti oman osaa-
misensa tuotteistamismahdolli-
suuksia. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Alle kouluikäisen lapsen 
kasvun ja kehityksen tu-
keminen  

hoitaa vastasyntynyttä ja aut-
taa perhettä vastasyntyneen 
hoidossa. 

hoitaa vastasyntynyttä 
sekä tukee ja ohjaa vasta-
syntyneen perhettä. 

hoitaa vastasyntynyttä sekä tu-
kee ja ohjaa vastasyntyneen 
perhettä ja ottaa huomioon 
perheen tarpeet.  

hyödyntää ikäkausiin liittyviä 
hoitotyön menetelmiä, väli-
neitä ja materiaaleja hoitaes-
saan imeväis- ja leikki-ikäistä 
lasta työryhmän jäsenenä 
 

solveltaa ikäkausiin liittyviä 
hoitotyön menetelmiä, väli-
neitä ja materiaaleja hoita-
essaan imeväis- ja leikki-
ikäistä lasta työryhmän jä-
senenä 

soveltaa monipuolisesti ikä-
kausiin liittyviä hoitotyön me-
netelmiä, välineitä ja materiaa-
leja hoitaessaan imeväis- ja 
leikki-ikäistä lasta 
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hoitaa ja ohjaa työryhmän jä-
senenä lasta päivittäisissä 
toiminnoissa (syöminen ja 
juominen, uni ja lepo, pukeu-
tuminen, siisteyskasvatus, 
liikkuminen ja ulkoilu) käyt-
täen terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisen keinoja. 

hoitaa ja ohjaa lasta päivit-
täisissä toiminnoissa käyt-
täen terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisen kei-
noja. 

hoitaa ja ohjaa lasta päivittäi-
sissä toiminnoissa käyttäen 
monipuolisesti terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen kei-
noja. 

Alle kouluikäisen lapsen 
kasvun ja kehityksen tu-
keminen 

tukee lapsen ja lapsiryhmän 
kasvua, kehitystä ja oppi-
mista käyttämällä joitakin 
varhaiskasvatuksen toiminta-
tapoja (leikkiminen, liikkumi-
nen, taiteellinen kokeminen 
ja ilmaiseminen sekä tutkimi-
nen) ja sisällöllisiä orientaati-
oita (matemaattinen, luon-
nontieteellinen, historiallisyh-
teiskunta-tieteellinen, esteet-
tinen, eettinen ja uskonnollis-
katsomuksellinen). 

tukee lapsen ja lapsiryh-
män kasvua, kehitystä ja 
oppimista käyttämällä oma-
toimisesti varhaiskasvatuk-
sen toimintatapoja ja sisäl-
löllisiä orientaatioita. 

tukee lapsen ja lapsiryhmän 
kasvua, kehitystä ja oppimista 
käyttämällä monipuolisesti var-
haiskasvatuksen toimintata-
poja ja sisällöllisiä orientaati-
oita siten, että ottaa kokonais-
valtaisesti huomioon lapsen ja 
lapsiryhmän tarpeet.  

ohjaa lasten leikkiä hoito- ja 
kasvatustyössä.  

ohjaa lasten leikkiä hoito- 
ja kasvatustyössä sekä 
käyttää leikin mahdolli-
suuksia erilaisissa tilan-
teissa.  

ohjaa lasten leikkiä monipuoli-
sesti hoito- ja kasvatustyössä, 
käyttää leikin mahdollisuuksia 
luovasti erilaisissa tilanteissa 
sekä tukee leikin kehitystä. 

edistää omalla toiminnallaan 
lapselle suotuisaa kasvu- ja 
oppimisympäristöä. 

edistää omalla toiminnal-
laan lapselle suotuisaa 
kasvu- ja oppimisympäris-
töä sekä esittää joitakin ke-
hittämisideoita. 

edistää omalla toiminnallaan 
lapselle suotuisaa kasvu- ja 
oppimisympäristöä sekä analy-
soi ympäristön tarkoituksen-
mukaisuutta ja esittää joitakin 
kehittämisideoita. 

ohjaa yksittäistä lasta ja lap-
siryhmää. 

ohjaa yksittäistä lasta ja 
lapsiryhmää siten, että tu-
kee lasten välistä vuorovai-
kutusta. 

ohjaa yksittäistä lasta ja lapsi-
ryhmää ottaen huomioon ryh-
män toimintaan vaikuttavat te-
kijät. Tukee aktiivisesti lasten 
välistä vuorovaikutusta. 

tekee yhteistyötä työryhmän, 
työyhteisön ja perheen 
kanssa lapsen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämiseksi 
kasvatuskumppanuuden pe-
riaatteita noudattaen. 
 

tekee yhteistyötä oma-
aloitteisesti työyhteisön ja 
perheen kanssa lapsen ter-
veyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi kasvatus-
kumppanuuden periaatteita 
noudattaen. 

tekee oma-aloitteisesti ja ta-
voitteellisesti yhteistyötä työyh-
teisön ja perheen kanssa lap-
sen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämiseksi kasvatuskump-
panuuden periaatteita noudat-
taen. 

toteuttaa varhaiskasvatus-
suunnitelmaa lähihoitajan 
vastuualueella. 

suunnittelee, toteuttaa ja 
arvioi varhaiskasvatusta lä-
hihoitajan vastuualueella. 

suunnittelee, toteuttaa ja arvioi 
varhaiskasvatusta lähihoitajan 
vastuualueella sekä esittää ke-
hittämisideoita toimintaan. 

toteuttaa työryhmän jäse-
nenä esiopetusta.  

suunnittelee, toteuttaa ja 
arvioi esiopetusta työryh-
män jäsenenä. 

suunnittelee, toteuttaa ja arvioi 
esiopetusta työryhmän jäse-
nenä sekä esittää kehittämis-
ideoita toimintaan. 

Koulu- ja nuoruusikäisen 
kasvun ja kehityksen tu-
keminen  

tukee työryhmän jäsenenä 
koulu- ja nuoruusikäisen fyy-
sistä, psyykkistä ja sosiaa-
lista kasvua ja kehitystä käyt-
tämällä hoitotyön menetel-
miä, välineitä ja materiaaleja.  

tukee oma-aloitteisesti työ-
ryhmän jäsenenä koulu- ja 
nuoruusikäisen fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista 
kasvua ja kehitystä käyttä-
mällä hoitotyön menetel-
miä, välineitä ja materiaa-
leja.  

tukee oma-aloitteisesti ja ta-
voitteellisesti työryhmän jäse-
nenä koulu- ja nuoruusikäisen 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaa-
lista kehitystä käyttämällä hoi-
totyön menetelmiä, välineitä ja 
materiaaleja.  
 

ottaa huomioon ikään liittyviä 
erityispiirteitä sekä perheti-
lanteen (mm. median mah-
dollisuudet ja uhat, perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan uhkan 

ottaa huomioon ikään liitty-
viä erityispiirteitä sekä per-
hetilanteen (mm. median 
mahdollisuudet ja uhat, 

ottaa huomioon ikään liittyvät 
erityispiirteet sekä perhetilan-
teen (mm. median mahdolli-
suudet ja uhat, perhe- ja lähi-
suhdeväkivallan uhkan tai hai-
tallisen päihteiden käytön). 
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tai haitallisen päihteiden käy-
tön.) 

perhe- ja lähisuhdeväkival-
lan uhkan tai haitallisen 
päihteiden käytön.). 

edistää koulu- ja nuoruus-
ikäisen terveyttä ja hyvin-
vointia käyttäen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen 
keinoja (esim. terveyskasva-
tusmenetelmät). 

edistää oma-aloitteisesti 
koulu- ja nuoruusikäisen 
terveyttä ja hyvinvointia 
käyttäen terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisen kei-
noja (esim. terveyskasva-
tusmenetelmät). 

edistää oma-aloitteisesti ja ta-
voitteellisesti koulu- ja nuo-
ruusikäisen terveyttä ja hyvin-
vointia käyttäen monipuolisesti 
terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisen keinoja (esim. ter-
veyskasvatusmenetelmät). 

edistää omalla toiminnallaan 
koulu- ja nuoruusikäiselle 
suotuisaa kasvu- ja oppimis-
ympäristöä. 

edistää omalla toiminnal-
laan koulu- ja nuoruusikäi-
selle suotuisaa kasvu- ja 
oppimisympäristöä ja esit-
tää joitakin kehittämiside-
oita. 

edistää omalla toiminnallaan 
koulu- ja nuoruusikäiselle suo-
tuisaa kasvu- ja oppimisympä-
ristöä sekä esittää monipuoli-
sesti kehittämisideoita. 

ohjaa ja tukee koulu- ja nuo-
ruusikäistä itseilmaisussa, 
median käytössä ja luovassa 
toiminnassa.  

ohjaa ja tukee koulu- ja 
nuoruusikäistä itseilmai-
sussa, median käytössä ja 
luovassa toiminnassa ta-
voitteellisesti. 

ohjaa ja tukee koulu- ja nuo-
ruusikäistä itseilmaisussa, me-
dian käytössä ja luovassa toi-
minnassa kokonaisvaltaisesti 
yksilön ja ryhmän tarpeet ja ta-
voitteet huomioon ottaen. 

ohjaa koulu- ja nuoruusikäis-
ten ryhmiä. 

ohjaa koulu- ja nuoruus-
ikäisten ryhmiä siten, että 
tukee ryhmän jäsenten vä-
listä vuorovaikutusta. 

ohjaa koulu- ja nuoruusikäis-
ten ryhmiä siten, että ottaa 
huo-mioon ryhmän toimintaan 
vaikuttavat tekijät. Tukee aktii-
visesti ryhmän jäsenten välistä 
vuorovaikutusta. 

tukee työryhmän jäsenenä 
koulu- ja nuoruusikäistä kou-
lunkäynnissä ja siihen liitty-
vissä vai-keuksissa. 

tukee oma-aloitteisesti 
koulu- ja nuoruusikäistä 
koulunkäynnissä ja siihen 
liittyvissä vai-keuksissa. 

tukee itsenäisesti koulu- ja 
nuoruusikäistä koulunkäyn-
nissä ja siihen liittyvissä vai-
keuksissa sekä toimii tavoit-
teellisesti eri yhteistyötahojen 
kanssa. 

Sairaan ja erityistä tukea 
tarvitsevan lapsen ja nuo-
ren hoito, kasvatus ja 
kuntoutus 

tunnistaa lapsen, nuoren ja 
perheen terveyden ja hyvin-
voinnin uhkatekijöitä ja erityi-
sen tuen tarpeita ja tukee 
heitä työryhmän jäsenenä. 

tunnistaa lapsen, nuoren ja 
perheen terveyden ja hy-
vinvoinnin uhkatekijöitä ja 
erityisen tuen tarpeita sekä 
tukee heitä.  

tunnistaa lapsen, nuoren ja 
perheen terveyden ja hyvin-
voinnin uhkatekijöitä ja erityi-
sen tuen tarpeita ja tukee heitä 
sekä ohjaa avun hakemisessa 
ja tarvittaessa yhteistyötahojen 
piiriin. 

tunnistaa lapsen ja nuoren 
kasvuun ja kehitykseen liitty-
viä fyysisiä, pyykkisiä ja sosi-
aalisia tarpeita ja vastaa nii-
hin osaltaan. 

tunnistaa lapsen ja nuoren 
kasvuun ja kehitykseen liit-
tyviä fyysisiä, psyykkisiä ja 
sosiaalisia tarpeita. Selvit-
tää, millaisin keinoin lasta, 
nuorta ja perhettä tuetaan. 

tunnistaa lapsen ja nuoren 
kasvuun ja kehitykseen liittyviä 
fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaali-
sia tarpeita. Arvioi tuen merki-
tystä kehitykselle ja selvittää, 
millaisin keinoin lasta, nuorta 
ja perhettä tuetaan. 

valmistaa lapsen ja nuoren 
tavallisimpiin tutkimuksiin, 
toimenpiteisiin ja erilaisiin te-
rapioihin sekä tukee lasta, 
nuorta ja perhettä niissä.  

valmistaa itsenäisesti ja ta-
voitteellisesti lapsen ja 
nuoren tavallisimpiin tutki-
muksiin, toimenpiteisiin ja 
erilaisiin terapioihin sekä 
tukee lasta, nuorta ja per-
hettä niissä. 

valmistaa itsenäisesti ja tavoit-
teellisesti lapsen ja nuoren ta-
vallisimpiin tutkimuksiin, toi-
menpiteisiin ja erilaisiin terapi-
oihin sekä tukee lasta, nuorta 
ja perhettä niissä sekä tiedot-
taa toiminnastaan ja pohtii ke-
hittämisideoita. 

 tunnistaa lapsen, nuoren ja 
perheen sosiaalisia ongelmia 
(ml. perhe- ja lähisuhdeväki-
vallan uhkan tai haitallisen 
päihteiden käytön) ja auttaa 
työryhmän jäsenenä heitä 
selviytymään niistä. 

tunnistaa lapsen, nuo-ren 
ja perheen sosiaalisia on-
gelmia (ml. perhe- ja lähi-
suhdeväkivallan uhkan tai 
haitallisen päihteiden käy-
tön) sekä tukee ja auttaa 
heitä selviytymään niistä. 
Rohkaisee heitä hakemaan 
apua. 

tunnistaa monipuolisesti lap-
sen, nuoren ja perheen sosi-
aalisia ongelmia (ml. perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan uhkan tai 
haitallisen päihteiden käytön) 
sekä tukee ja auttaa tavoitteel-
lisesti heitä selviytymään 
niistä. Rohkaisee heitä hake-
maan apua. 
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vastaa lähihoitajan vastuu-
alueella lapsen, nuoren ja 
perheen erityisen tuen tar-
peisiin ja tiedottaa työryh-
mälle.  

hakee työyhteisössä ratkai-
suja ja tukea lapsen, nuo-
ren ja perheen erityisen 
tuen tarpeisiin.  
 

hakee yksilöllisiä ratkaisuja ja 
moniammatillista tukea lapsen, 
nuoren ja perheen erityisen 
tuen tarpeisiin. 
 

hoitaa lasten ja nuorten sai-
rauksia hyödyntäen hoito-
työn prosessia ja tiedottaa 
vastuualueensa mukaisesti 
työryhmälle. Toimii sairaan 
lapsen ja nuoren hoidossa 
hoitotyön arvoperustaa nou-
dattaen. 

hoitaa lasten ja nuorten 
sairauksia hyödyntäen 
työssään hoitotyön proses-
sia ja arvoperustaa sekä 
tiedottaa toiminnastaan 
hoitosuunnitelman ja vas-
tuualueensa mukaisesti 
työryhmälle.  
 

hoitaa lasten ja nuorten sai-
rauksia hyödyntäen hoitotyön 
prosessia ja arvoperustaa. Tie-
dottaa toiminnastaan koko-
naisvaltaisesti sekä hoitosuun-
nitelman ja vastuualueensa 
mukaisesti erilaisissa ympäris-
töissä. 

hoitaa tavallisimpia infektio-
sairauksia itsenäisesti ja eh-
käisee niiden leviämistä.  

hoitaa tavallisimpia infek-
tiosairauksia itsenäisesti ja 
ehkäisee niiden leviämistä 
sekä ohjaa tarvittaessa 
perhettä tarkempiin tutki-
muksiin.  

hoitaa eri infektiosairauksia it-
senäisesti, ehkäisee niiden le-
viämistä ja ohjaa tarvittaessa 
perhettä tarkempiin tutkimuk-
siin sekä esittää parannuseh-
dotuksia aseptisen työskente-
lyn kehittämiseksi. 

noudattaa lääkkeen annoste-
luohjetta ja toteuttaa lapsen 
ja nuoren lääkehoitoa ohjei-
den mukaisesti. Tarkkailee 
työryhmän jäsenenä lääkkei-
den vaikutuksia ja sivuvaiku-
tuksia, joista tiedottaa työryh-
mälle. 

noudattaa lääkkeen annos-
teluohjetta ja toteuttaa lap-
sen ja nuoren lääkehoitoa 
ohjeiden mukaisesti. Tark-
kailee lääkkeiden vaikutuk-
sia ja sivuvaikutuksia, 
joista tiedottaa työryhmälle. 

noudattaa lääkkeen annoste-
luohjetta ja toteuttaa lapsen ja 
nuoren lääkehoitoa ohjeiden 
mukaisesti. Tarkkailee lääkkei-
den vaikutuksia ja sivuvaiku-
tuksia, joista tiedottaa itsenäi-
sesti työryhmälle. 

käyttää kuntouttavaa työ-
otetta lapsen, nuoren ja per-
heen tukemisessa.  

käyttää tavoitteellisesti 
kuntouttavaa työotetta lap-
sen, nuoren ja perheen tu-
kemisessa.  

käyttää tavoitteellisesti kun-
touttavaa työotetta lapsen, 
nuoren ja perheen tukemi-
sessa sekä arvioi sen merki-
tystä kehitykselle. 

käyttää ja huoltaa apuväli-
neitä niissä olevien ohjeiden 
mukaan sekä ohjaa lasta ja 
nuorta niiden käytössä. 

käyttää ja huoltaa apuväli-
neitä niissä olevien ohjeiden 
mukaan sekä ohjaa ja moti-
voi lasta ja nuorta niiden tar-
koituksenmukaiseen käyt-
töön. 

käyttää ja huoltaa apuvälineitä 
niissä olevien ohjeiden mu-
kaan sekä ohjaa ja motivoi 
lasta ja nuorta niiden tarkoituk-
senmukaiseen käyttöön ja ym-
märtää niiden merkityksen toi-
mintakyvyn edistämisessä. 

Perheen tukeminen auttaa perhettä arjessa sel-
viytymisessä joitakin perhe-
työn menetelmiä käyttäen 
(esim. kodinhoito, ruoanval-
mistus, lastenhoito ja van-
hemmuuden tukeminen). 

tukee ja auttaa perhettä ar-
jessa selviytymisessä per-
hetyön menetelmiä käyt-
täen. 

tukee ja auttaa monipuolisesti 
perhettä arjessa selviytymi-
sessä perhetyön menetelmiä 
käyttäen. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Lapsen ja nuoren hoitoa, 
kasvatusta ja kehitystä 
koskevan tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren hoito- ja 
kasvatustyön historiasta. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren hoito- ja 
kasvatustyön historiasta ja 
perustelee pääpiirteittäin 
sen merkityksen hoito- ja 
kasvatustyön kehityksessä. 

hyödyntää työssään tietoa lap-
sen ja nuoren hoito- ja kasva-
tustyön historiasta ja peruste-
lee sen merkityksen hoito- ja 
kasvatustyön kehityksessä.  

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren hoitoa ja 
kasvatusta koskevista sää-
döksistä, määräyksistä ja toi-
mintaperiaatteista. 

perustelee toimintansa lap-
sen ja nuoren hoitoa ja 
kasvatusta koskevilla sää-
döksillä, määräyksillä ja toi-
mintaperiaatteilla. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa lapsen ja nuoren hoi-
toa ja kasvatusta koskevilla 
säädöksillä, määräyksillä ja 
toimintaperiaatteilla. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsi- ja perhekeskeisen työn 
periaatteista. 

perustelee toimintansa 
lapsi- ja perhekeskeisen 
työn periaatteilla. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa lapsi- ja perhekes-
keisen työn periaatteilla. 
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 hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta 
kehityksestä ja niihin keskei-
sesti vaikuttavista tekijöistä. 

perustelee toimintansa tie-
dolla lapsen ja nuoren fyy-
sisestä, psyykkisestä ja so-
siaalisesta kehityksestä ja 
niihin keskeisesti vaikutta-
vista tekijöistä. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla lapsen ja 
nuoren fyysisestä, psyykki-
sestä ja sosiaalisesta kehityk-
sestä ja niihin keskeisesti vai-
kuttavista tekijöistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteista sekä var-
haiskasvatuksen toimintata-
voista ja sisällöllisistä orien-
taatioista. 

perustelee toimintansa var-
haiskasvatussuunnitelman 
perusteilla sekä varhais-
kasvatuksen toimintata-
voilla ja sisällöllisillä orien-
taatioilla. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteilla sekä 
varhaiskasvatuksen toimintata-
voilla ja sisällöllisillä orientaati-
oilla. 

hyödyntää työssään tietoa 
esi- ja perusopetuksen pe-
rusteista. 

perustelee toimintansa tie-
dolla esi- ja perusopetuk-
sen perusteista.  

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa esi- ja perusopetuk-
sen perusteilla. 

hyödyntää työssään tietoa 
yleisempien vaihtoehtopeda-
gogiikkojen keskeisistä sisäl-
löistä.  

hyödyntää ja perustelee toi-
mintaansa tiedolla yleisem-
pien vaihtoehtopedagogiik-
kojen käyttömahdollisuuk-
sista eri ympäristöissä. 

hyödyntää ja perustelee moni-
puolisesti toimintaansa tiedolla 
yleisempien vaihtoehtopedago-
giikkojen käyttömahdollisuuk-
sista eri ympäristöissä. 

hyödyntää työssään tietoa 
kasvu- ja toimintaympäristön 
merkityksestä lapsen ja nuo-
ren kasvulle ja kehitykselle  

perustelee toimintansa tie-
dolla fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen kasvu- ja toi-
mintaympäristön merkityk-
sestä lapsen ja nuoren 
kasvulle ja kehitykselle. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa tiedolla fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaalisen 
kasvu- ja toimintaympäristön 
merkityksestä lapsen ja nuo-
ren kasvulle ja kehitykselle. 

 hyödyntää työssään tietoa 
hoito- ja kasvatustyön pro-
sesseista sekä hoitotyön ja 
huolenpidon menetelmistä, 
välineistä ja materiaaleista 

hyödyntää työssään tietoa 
hoito- ja kasvatustyön pro-
sesseista sekä perustelee 
toimintaansa hoitotyön ja 
huolenpidon menetelmiin, 
välineisiin ja materiaaleihin 
liittyvillä tiedoilla ottaen 
huomioon lapsen ja nuoren 
ikään liittyvät erityispiirteet 

hyödyntää työssään tietoa 
hoito- ja kasvatustyön proses-
seista sekä perustelee toimin-
taansa hoitotyön ja huolenpi-
don menetelmiin, välineisiin ja 
materiaaleihin liittyvillä tiedoilla 
ottaen huomioon lapsen ja 
nuoren ikään liittyvät erityispiir-
teet ja jakaa vastuualueensa 
mukaista osaamistaan työryh-
mässä 

 hyödyntää työssään mo-
niammatillisen tiimi- ja ver-
kostotyön periaatteita. 

perustelee toimintaansa 
tiimi- ja moniammatillisen 
verkostotyön periaatteilla. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa moniammatillisen 
tiimi- ja verkostotyön periaat-
teilla. 

 tietää lasta, nuorta ja per-
hettä koskevia palveluita ja 
toimeentuloturvaa. Kertoo 
palveluista ja etuuksista tu-
tuissa asiakastilanteissa. 

hyödyntää ja perustelee 
toimintaansa tiedolla lastia, 
nuorta ja perhettä koske-
vasta palvelujärjestelmästä 
ja toimeentuloturvasta. 

hyödyntää ja perustelee moni-
puolisesti toimintaansa tiedolla 
lasta, nuorta ja perhettä koske-
vasta palvelujärjestelmästä ja 
toimeentuloturvasta. 

hyödyntää työssään tietoa 
lastensuojelun toimintaperi-
aatteista eri työympäris-
töissä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lastensuojelun toi-
mintaperiaatteista ja työ-
käytännöistä eri työympä-
ristöissä.  

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla lastensuoje-
lun toimintaperiaatteista ja 
keskeisillä eri työympäristöissä 
sovellettavilla työkäytännöillä.  

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen, nuoren ja perheen 
sosiaalisista ongelmista ja 
niissä selviytymisen tukemi-
sesta. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lapsen, nuoren ja 
perheen sosiaalisista on-
gelmista ja niissä selviyty-
misen tukemisesta. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla lapsen, 
nuoren ja perheen sosiaali-
sista ongelmista ja niissä sel-
viytymisen tukemisesta. 

hyödyntää työssään lapsen 
ja nuoren anatomiaan, fysio-
logiaan ja terveyskasvatus-
menetelmiin liittyviä tietoja 
(esim. aivojen terveyden tu-
keminen) 

hyödyntää työssään lapsen 
ja nuoren anatomiaan, fy-
siologiaan ja terveyskasva-
tusmenetelmiin liittyviä tie-

hyödyntää työssään lapsen ja 
nuoren anatomiaan, fysiologi-
aan ja terveyskasvatusmene-
telmiin liittyviä tietoja (esim. ai-
vojen terveyden tukeminen). 
Perustelee niillä konkreettisesti 
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toja (esim. aivojen tervey-
den tukeminen) perustellen 
niillä toimintaansa  

toimintaansa ja hakee aktiivi-
sesti lisätietoa. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisen 
ja ongelmia ehkäisevän työn 
sisällöistä ja menetelmistä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lapsen ja nuoren 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen ja ongelmia 
ehkäisevän työn sisällöistä 
ja menetelmistä. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla lapsen ja 
nuoren terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisen ja ongelmia 
ehkäisevän työn sisällöistä ja 
menetelmistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
aseptisen työskentelyn mer-
kityksestä hoito- ja kasvatus-
työssä. 

perustelee työtään tiedolla 
aseptisen työskentelyn pe-
riaatteista ja niihin liittyvistä 
säännöksistä. 

perustelee toimintaansa moni-
puolisesti tiedolla aseptisen 
työskentelyn periaatteista ja 
niihin liittyvistä säännöksistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen (ml. imeväisen rinta-
ruokinta) ja nuoren ravitse-
mussuosituksista ja erityis-
ruokavalioista. 

perustelee toimintaansa  
tiedolla lapsen (ml. imeväi-
sen rintaruokinta) ja nuoren 
ravitsemussuosituksista ja 
erityisruokavalioista. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla lapsen (ml. 
imeväisen rintaruokinta) ja 
nuoren ravitsemussuosituk-
sista ja erityisruokavalioista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hyödyntää työssään tietoa 
eri-ikäisen lapsen ja nuoren 
sairauksista ja niiden hoi-
dosta. 

perustelee toimintansa tie-
dolla eri-ikäisen lapsen ja 
nuoren sairauksista ja nii-
den hoidosta.  

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa tiedolla eri-ikäisen 
lapsen ja nuoren sairauksista 
ja niiden hoidosta virallisten 
hoitosuositusten pohjalta. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren lääkehoi-
don erityispiirteistä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lapsen ja nuoren 
lääkehoidon erityispiir-
teistä. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla lapsen ja nuoren lääke-
hoidon erityispiirteistä ja lääk-
keistä aiheutuvista erilaisista 
vaikutuksista ja seuraamuk-
sista.  

hyödyntää työssään tietoa 
kuolevan lapsen ja nuoren 
hoitamiseen ja perheen tuke-
miseen liittyvistä erityispiir-
teistä.  

perustelee toimintaansa 
tiedolla kuolevan lapsen ja 
nuoren hoitamiseen ja per-
heen tukemiseen liittyvillä 
erityispiirteillä.  

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla kuolevan 
lapsen ja nuoren hoitamiseen 
ja perheen tukemiseen liitty-
villä erityispiirteillä. Ottaa huo-
mioon perheen yksilölliset tar-
peet ja vakaumuksen. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren tavallisim-
mista tuen tarpeista ja eri-
tyiskasvatuksen sekä kun-
toutuksen auttamiskeinoista.  
Tunnistaa työssään perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan ilmene-
misen ja ohjaa avun saan-
nissa työryhmän tukemana. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lapsen ja nuoren 
tavallisimmista tuen tar-
peista ja erityiskasvatuksen 
sekä kuntoutuksen autta-
miskeinoista. Ottaa työs-
sään huomioon perhe- ja 
lähisuhdeväkivallan uhkan 
ja päihdeongelman, ohjaa 
avun saannissa ja tiedottaa 
niistä työryhmälle. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla lapsen ja 
nuoren tavallisimmista tuen 
tarpeista ja erityiskasvatuksen 
sekä kuntoutuksen auttamis-
keinoista. 
 Ottaa työssään huomioon 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
uhkan ja päihdeongelman, oh-
jaa avun saannissa ja käsitte-
lee asiaa työryhmän ohjeiden 
mukaan. 

hyödyntää työssään tietoa 
perhetyön toteutusmuo-
doista, sisällöistä ja menetel-
mistä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla perhetyön toteutus-
muodoista, sisällöistä ja 
menetelmistä. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa tiedolla perhetyön 
keskeisistä toteutusmuodoista, 
sisällöistä ja menetelmistä eri 
työympäristöissä. 

hyödyntää työssään tietoa 
erilaisista kulttuureista ja mo-
nikulttuurisuudesta. 

perustelee toimintansa tie-
dolla erilaisista kulttuu-
reista ja monikulttuurisuu-
desta. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa tiedolla erilaisista 
kulttuureista ja monikulttuuri-
suudesta.  

Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna työs-
sään tietoa oman alan yrittä-
jyydestä, osaamisen tuotteis-
tamisesta ja sisäisen yrittä-
jyyden merkityksestä. 
 

hyödyntää työssään tietoa 
oman alan yrittäjyydestä ja 
osaamisensa tuotteistami-
sesta ja toimii sisäisen yrit-
täjyyden periaatteiden mu-
kaan. 

hyödyntää monipuolisesti työs-
sään tietoa oman alan yrittä-
jyydestä ja osaamisensa tuot-
teistamisesta ja toimii sisäisen 
yrittäjyyden periaatteiden mu-
kaan. 
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Työehtosopimusta, työn-
hakuasiakirjoja ja työso-
pimusta koskevan tiedon 
hallinta  

osoittaa työssään tietonsa lä-
hihoitajan työhön liittyvistä 
työehtosopimuksen mukai-
sista oi-keuksista ja velvolli-
suuksista sekä työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

perustelee toimintaansa lä-
hihoitajan työtä määrittele-
villä työehtosopimuksen oi-
keuksilla ja velvollisuuk-
silla. Osoittaa työssään tie-
tonsa työnhakuasiakirjojen 
ja työsopimuksen laadin-
nasta. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintaansa lähihoitajan työtä 
määrittelevillä työehtosopimuk-
sen oikeuksilla ja velvollisuuk-
silla. Osoittaa työssään tie-
tonsa työnhakuasiakirjojen ja 
työsopimuksen laadinnasta. 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja hoitaa pal-
velutilanteen ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti ruotsin kielellä 
ja yhdellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja selviytyy 
auttavasti palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä sekä 
hoitaa palvelutilanteen yh-
dellä vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita ruotsin ja 
suomen kielellä ja hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti yh-
dellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla kie-
lellä. 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä 
sekä yhdellä vieraalla kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa pal-
velutilanteen joustavasti toi-
sella kotimaisella kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon hyödyntämi-
nen asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa asiakkaan 
eteenpäin yhdellä muulla kie-
lellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulutus-
kielen lisäksi suomen tai ruot-
sin kielellä sekä hoitaa palve-
lutilanteen joustavasti yhdellä 
muulla kielellä. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

tunnistaa omia vahvuuksiaan 
ja kehittämistarpeitaan sekä 
asettaa tavoitteita ammatilli-
selle kehittymiselleen. 

tunnistaa omat vahvuu-
tensa ja kehittämistar-
peensa sekä asettaa ta-
voitteita ammatilliselle ke-
hittymiselleen.  

tunnistaa omat vahvuutensa ja 
kehittämistarpeensa sekä 
asettaa tavoitteita ammatilli-
selle kehittymiselleen moni-
puolisesti ja perustellusti.  

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa toimintaansa sen 
perusteella sekä arvioi omaa 
osaamistaan. 

pyytää ja ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa toimin-
taansa sen perusteella 
sekä arvioi omaa osaamis-
taan.  

pyytää ja ottaa vastaan pa-
lautetta ja muuttaa toimin-
taansa sen perusteella sekä 
arvioi omaa osaamistaan mo-
nipuolisesti ja perustellen. 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii työryhmän tukemana 
ystävällisesti, asiallisesti ja 
tavoitteellisesti erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa lap-
sen, nuoren ja perheen sekä 
työryhmän kanssa. 

toimii ystävällisesti, asialli-
sesti ja tavoitteellisesti eri-
laisissa vuorovaikutustilan-
teissa lapsen, nuoren ja 
perheen sekä työryhmän 
kanssa. 

toimii ystävällisesti, asiallisesti 
ja tavoitteellisesti erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa lap-
sen, nuoren ja perheen sekä 
työryhmän kanssa ja arvioi 
omia vuorovaikutustaitojaan. 

Ammattietiikka  toimii sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä humanistisen ja 
kasvatusalan eettisten peri-
aatteiden, säädösten ja mää-
räysten mukaisesti.   

perustelee toimintansa so-
siaali- ja terveydenhuollon 
sekä humanistisen ja kas-
vatusalan eettisten periaat-
teiden, säädösten ja mää-
räysten pohjalta. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä humanistisen 
ja kasvatusalan eettisten peri-
aatteiden, säädösten ja mää-
räysten pohjalta. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

työskentelee ergonomisesti 
oikein ja ennaltaehkäisee 
työn aiheuttamia tapaturmia 
ja vammoja. 

käyttää ergonomisesti oi-
keita työskentelytapoja ja 
ennaltaehkäisee työn ai-
heuttamia tapaturmia ja 
vammoja. 

työskentelee ergonomisesti oi-
kein hyödyntäen asiakkaan 
voimavaroja ja apuvälineitä 
sekä kehittää työympäristön 
ergonomista toimivuutta. 

 toimii asiakkaan turvalli-
suutta ja omaa työhyvinvoin-
tia ja työturvallisuutta koske-
vien säädösten, säännösten 
ja toimintaperiaatteiden mu-
kaan. 

perustelee toimintansa asi-
akkaan turvallisuutta, omaa 
työhyvinvointia ja työturval-
lisuutta koskevien säädös-
ten, säännösten ja toimin-
taperiaatteiden pohjalta. 

perustelee monipuolisesti toi-
mintansa asiakkaan turvalli-
suutta,  omaa työhyvinvointia 
ja työturvallisuutta koskevien 
säädösten, säännösten ja toi-
mintaperiaatteiden pohjalta.  
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ennaltaehkäisee tapaturmia 
ja muita terveysriskejä. 

ennaltaehkäisee tapatur-
mia ja muita terveysriskejä 
siten, että ottaa huomioon 
lapsen ja nuoren kehitysta-
son. 

ennaltaehkäisee tapaturmia ja 
muita terveysriskejä siten, että 
ottaa huomioon lapsen ja nuo-
ren kehitystason sekä kehittää 
ympäristöä turvallisemmaksi. 

hallitsee lapsen ja nuoren 
peruselvytyksen sekä en-
siavun. 

hallitsee lapsen ja nuoren 
peruselvytyksen sekä en-
siavun myös erityistilan-
teissa.  

hallitsee lapsen ja nuoren pe-
ruselvytyksen sekä ensiavun 
myös erityistilanteissa ja tie-
tää, miten huolehtia ensiapu-
taitojen päivittämisestä. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteu-
tukseen ja arviointiin. 
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2.7 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA 
 

2.7.1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖ 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, lakien ja hoitosuositusten mukaan 
• edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvis-

taa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa 
• arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja avun 

tarvetta 
• laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman 
• edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä turvallisuutta uhkaavia 

tekijöitä 
• toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäris-

töissä 
• toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa 
• huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja -hyvinvoinnistaan 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Mielenterveysasiakkaan tai -potilaan tai päihdeasiakkaan hoidon tai kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arvi-
ointi 

• Taloudellinen ja laadukas toimiminen 
• Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• Mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmien käyttäminen erilaisissa toimintaympäristöissä 
• Mielenterveys- tai päihdeasiakkaan hoitoa ja kuntoutusta koskevan tiedon hallinta 
• Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
Ammatillisuus mielenterveys- ja päihdetyössä 10 osp 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito- ja kuntoutusmenetelmät 17 osp   
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kliininen hoitotyö 5 osp  
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä 18 osp 

• Toimiminen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaympäristössä I 9 osp 
• Toimiminen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaympäristössä II 9 osp 

 

OPINTOJAKSOT 

Ammatillisuus mielenterveys- ja päihdetyössä 10 osp Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito- ja kuntoutus-
menetelmät 17 osp   

 
Keskeiset sisällöt:  
      
Opintojen ohjaus     
Ryhmänohjaaja     

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Mielenterveys- ja päihdetyön teoreettiset perusteet 
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• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen  

• Työssäoppimispaikkojen esittely    
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen     
• Ryhmäytymisen tukeminen     
• Ammatillisen kasvun tukeminen     
• Kansainvälistymisen mahdollisuudet       
• HOPS päivitys     

Opinto-ohjaaja       
• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely     
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi –sivuston esittely  
   
Ammatillisuuden kehittäminen     

• Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma                 

    
Työhyvinvointi      

• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet      
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen      
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat      
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia      
• Työilmapiiri      
• Hätäensiapu      
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen,      
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus     

   
Yrittäjyys ja laatutyö   

• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus 

• Sisäisen yrittäjyyden periaatteet 
• 0man osaamisen tuotteistaminen ja arviointi    
• Laatusuositukset mielenterveys-ja päihdetyössä  
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet  ja velvol-

lisuudet lähihoitajan työssä 
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus    

  
Englanti    

• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä    
    
Ruotsi    

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin  kielellä     
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos,  verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt    
    
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, verkko-opinnot pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokoukset, 
itsenäinen opiskelu   
 
 
  
  

• Mielenterveys- ja päihdetyön säädökset, sään-
nökset, hoitosuositukset ja palvelujärjestelmät 

• Tahdosta riippumaton hoito, vastentahtoiset hoi-
totoimenpiteet 

• Yhteistyö- ja hoitosuhteen erityispiirteet:  (Psyyk-
kiset puolustusmekanismit, empatia, transfe-
renssi, vastatransferenssi, distanssi, vastarinta, 
luottamus, kuuntelu, persoonallisuuden rakenne 
ja toiminta)  

• Aggressiivisen asiakkaan kohtaaminen 
• Erilaiset kulttuurit ja monikulttuurisuus.  
• Median mahdollisuudet ja uhat.  
• Sosiaaliset ongelmat (Syrjäytyneisyys, kaltoinkoh-

telu, perhe- ja lähisuhdeväkivalta)  
• Työnohjaus  

 
Mielenterveysasiakkaan hoito- ja kuntoutusmenetel-
mät  

• Eri-ikäisten psyykkiset häiriöt ja sairaudet sekä 
niiden hoitomuodot (Skitsofrenia, psykoosi, mie-
lialahäiriöt, persoonallisuushäiriöt, neuroottiset 
häiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, unihäiriöt)  

• Kriisit:kriisin vaiheet, kehitys- ja traumaattiset krii-
sit. Posttraumaattinen stressireaktio, henkinen en-
siapu 

• Itsetuhoisuus 
• Elämänhallinnan tukeminen (Elinympäristö, lii-

kunta, lepo, hygienia, harrastukset, median hyö-
dyntäminen)   

• Omahoitajuus, asiakkaan haastattelu 
• Ryhmätoimintojen ohjaaminen ja osallisuus ryh-

mässä  
• Luovat toiminnat   

  
Päihdeasiakkaan hoito- ja kuntoutusmenetelmät 

• Riippuvuuden kehittyminen ja toteaminen (Mini-in-
terventio, riskikäytön tunnistaminen, audit ym.)  

• Erilaiset päihde - ja riippuvuusongelmat (Alkoho-
lismi, huumeongelmat, lääkeriippuvuus, seka-
käyttö, peliriippuvuus, läheisriippuvuus ja muut 
riippuvuusongelmat)  

• Päihteiden aiheuttamat somaattiset ongelmat ja 
päihdesairaudet (Alkoholidementia, Delirium Tre-
mens, päihdepsykoosit,  Wernicken-Korsakoffin 
syndrooma, somaattiset sairaudet)  

• Hoito- ja kuntoutusmenetelmät (Varhainen puuttu-
minen, hoitoon ohjaus, katkaisuhoito, alkoholi-, 
lääke- ja huumevieroitus, päihdekuntoutus, yhtei-
söhoito, ryhmätoiminnot)  

• Päihdehoitotyön erityisryhmät (Päihdeperhe, ras-
kaus ja päihteet, FAS, ikääntyvien päihdeongel-
mat)  

• Päihteet ja elämänhallinta 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, opintokäyntikohteet 
 
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, 
harjoitukset, verkko-opinnot, opintokäynti, itsenäinen opis-
kelu  

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kliininen hoitotyö 5 
osp  

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan tukeminen erilai-
sissa toimintaympäristöissä 18 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Mielenterveys ja päihdeasiakkaan lääkehoito  

 
Keskeiset sisällöt: 
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•  Lääkeryhmät, lääkehoidon toteuttaminen  ja seu-
ranta 

• Katkaisuhoidon lääkitys opioidiriippuvuuden lääk-
keellinen korvaus- ja vieroitushoito 

• Lääkelaskenta 
 
Kliiniset hoitotoimenpiteet mielenterveys- ja päihde-
työssä  

• Laboratoriokokeet, suoniverinäyte, nenämaha-
letku, alkometri, huumetesti, EKG, potilaan so-
maattinen seuranta 

   
Ravitsemus 

• Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ravitsemusoh-
jaus, lääkkeet ja ravitsemus, syömishäiriöt, ravit-
semustilan arviointi  

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, opintokäyntikohteet 
 
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, 
harjoitukset, toiminnallinen ryhmäohjaus, opintokäynti, itse-
näinen opiskelu  
 

Toimiminen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaym-
päristössä I  
 
Toimiminen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaym-
päristössä II  
 
 
Oppimisympäristöt: Mielenterveys- ja päihdetyön toimin-
taympäristöt, verkko-oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 
 
  
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutu-
misen tukeminen) hyväksytysti ennen mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan näyttöä.  
 
Työssäoppiminen mielenterveys- ja päihdetyön työssäoppimispaikoissa saattaa edellyttää yli 18 vuoden ikärajaa. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä osaamisalassa oppimista arvioidaan: 
 
Ammatillisuus mielenterveys- ja päihdetyössä  

• Opintojen ohjaus: Osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute. 
Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

• Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suori-
tettu (S). 

• Työhyvinvointi: Harjoituksiin osallistuminen. Arviointi arvosanalla suoritettu (S) 
• Yrittäjyys ja laatutyö: Tehtävä arvioidaan arvosanalla (S) 
• Englanti: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Ruotsi: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

  
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito- ja kuntoutusmenetelmät  
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan teoreettiset perusteet: tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S)   
Mielenterveysasiakkaan hoito- ja kuntoutusmenetelmät: tentti  arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
Päihdeasiakkaan hoito- ja kuntoutusmenetelmät: tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kliininen hoitotyö    
Mielenterveys ja päihdeasiakkaan lääkehoito: tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan tukeminen erilaisissa toimintaympäristöissä 
Toimiminen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaympäristössä I 
Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen rakenteellisen kirjaamisen mallin mukaan, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
 
Toimiminen mielenterveys- ja päihdetyön toimintaympäristössä II 
Ohjausprosessin toteuttaminen ja raportointi, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA OSAAMISALAN  ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva osaamisalan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen osaamisalan arvosanan antamista. 
 
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin osaamisalassa  vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa  mielenterveys- ja päihdetyön ammattiosaamisen näytössä  toimimalla lähihoitajan työ-
tehtävissä  psykiatriset sairaalat, päiväsairaalat ja –osasto, kuntoutuskodit, tuettu asuminen, päivätoimintakeskukset, 
kotihoito/perhehoito, pienkodit, perhekodit, päihdetyön kuntoutuslaitokset, hoitokodit ja huumehoitoyksiköt. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Mielenterveys- ja päihdetyön 50 osp osaamisalan ammattiosaa-
misen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
  

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhteydessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön  työtoimin-
taan työvuorojensa mukaisesti. Työtä tehdään siiinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkin-
non perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voi-
daan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoitta-
massa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadit-
tavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla.     
 
Työtä tehdään si.      
    

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaan suunnitelmallinen hoito, ohjaus ja  kuntoutumisen tukeminen 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa  mielenterveys- ja päihdetyön ammattiosaamisen näytössä  toimimalla lähihoitajan 
työtehtävissä  psykiatriset sairaalat, päiväsairaalat ja –osasto, kuntoutuskodit, tuettu asuminen, päivätoimintakeskuk-
set, kotihoito/perhehoito, pienkodit, perhekodit, päihdetyön kuntoutuslaitokset, hoitokodit ja huumehoitoyksiköt. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Mielenterveysasiakkaan 
tai -potilaan tai päih-
deasiakkaan hoidon tai 
kuntoutuksen suunnittelu, 
toteutus ja arviointi 

arvioi eri-ikäisen ja taustal-
taan erilaisen mielenter-
veysasiakkaan tai 
-potilaan tai päihdeasiak-
kaan toimintakykyisyyttä ja 
päivittäisestä toiminnasta 
selviytymistä sekä avun tar-
vetta yhdessä asiakkaan tai 
potilaan sekä hänen läheis-
tensä ja työryhmän kanssa. 

arvioi eri-ikäisen ja taustal-
taan erilaisen mielenter-
veysasiakkaan tai 
-potilaan tai päihdeasiak-
kaan toimintakykyisyyttä ja 
päivittäisestä toiminnasta 
selviytymistä sekä avun tar-
vetta yhdessä asiakkaan, 
hänen läheistensä ja työryh-
män kanssa. Ottaa huomi-
oon asiakkaan tai potilaan 
biopsykososiaalisen koko-
naisuuden. 

arvioi monipuolisesti ja pe-
rustellen eri-ikäisen ja taus-
taltaan erilaisen mielenter-
veysasiakkaan tai 
-potilaan tai päihdeasiak-
kaan toimintakykyisyyttä ja 
päivittäisestä toiminnasta 
selviytymistä sekä avun tar-
vetta yhdessä asiakkaan, 
hänen läheistensä ja työryh-
män kanssa. Ottaa huomi-
oon asiakkaan tai potilaan 
biopsykososiaalisen koko-
naisuuden. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan hoidon, palvelun ja 
kuntoutuksen tarpeita sekä 
laatii työryhmän jäsenenä 
suunnitelman, jonka toteut-
taa ja arvioi. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan hoidon, palvelun ja 
kuntoutuksen tarpeita ja laa-
tii työryhmän jäsenenä 
suunnitelman, jonka toteut-
taa ja arvioi vastuullisesti. 

tunnistaa yksilöllisesti asiak-
kaan tai potilaan hoidon, 
palvelun ja kuntoutuksen 
tarpeita ja laatii työryhmän 
jäsenenä suunnitelman, 
jonka toteuttaa ja arvioi vas-
tuullisesti ja oma-aloittei-
sesti. 

 
Taloudellinen ja laadukas 
toimiminen 

vastaa omalta osaltaan työ-
ryhmän tukemana asiakas- 
tai potilasasiakirjoista niin, 
että mielenterveys- ja päih-
detyön laatu sekä asiakkaan 
tai potilaan ja työntekijän oi-
keusturva toteutuvat. 

vastaa omalta osaltaan työ-
ryhmän jäsenenä asiakas- 
tai potilasasiakirjoista niin, 
että mielenterveys- ja päih-
detyön laatu sekä asiakkaan 
tai potilaan ja työntekijän oi-
keusturva toteutuvat. 

vastaa omalta osaltaan su-
juvasti asiakas- tai potilas-
asiakirjoista niin, että mie-
lenterveys- ja päihdetyön 
laatu sekä asiakkaan tai po-
tilaan ja työntekijän oikeus-
turva toteutuvat. 

työskentelee työryhmässä 
kustannustietoisesti ja toi-
mintaympäristön laatusuosi-
tusten mukaisesti. 

työskentelee kustannustie-
toisesti ja toimii toimintaym-
päristön laatusuositusten 
mukaisesti. 

työskentelee kustannustie-
toisesti ja toimintaympäris-
tön laatusuositusten mukai-
sesti sekä arvioi ja kehittää 
hoito- ja huolenpitotyön laa-
tua tekemällä kehittämiseh-
dotuksia. 

 
Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista. 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman osaami-
sensa tuotteistamismahdolli-
suuk-sia. 

suunnittelee ja kehittää aktii-
visesti yrittäjyysvalmiuksi-
aan. Arvioi realistisesti 
oman osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuk-sia. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Mielenterveys- ja päihde-
työn hoito- ja kuntoutus-
menetelmien käyttäminen 
erilaisissa toimintaympä-
ristöissä 

tukee terveyttä ja hyvinvoin-
tia edistävästi asiakkaan tai 
potilaan elämänhallintaa ja 
selviytymistä päivittäisissä 
toiminnoissa (esim. elinym-
päristö, ravitsemus, hygie-
nia, harrastukset, liikunta, 
lepo). 

tukee voimavaralähtöisesti 
ja terveyttä ja hyvinvointia 
edistävästi asiakkaan tai po-
tilaan elämänhallintaa ja sel-
viytymistä päivittäisissä toi-
minnoissa. 

tukee voimavaralähtöisesti 
ja terveyttä ja hyvinvointia 
edistävästi asiakkaan tai po-
tilaan elämänhallintaa ja sel-
viytymistä päivittäisissä toi-
minnoissa. Työskentelee yk-
silöllisesti ja vastuullisesti. 
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tukee mielenterveysasiak-
kaan tai -potilaan tai päih-
deasiakkaan sosiaalisia tai-
toja ja suhteita. 

tukee mielenterveysasiak-
kaan tai -potilaan tai päih-
deasiakkaan sosiaalisia tai-
toja ja suhteita siten, että ot-
taa huomioon myös lähiver-
koston. 

tukee yksilöllisesti, luovasti 
ja aktiivisesti mielenterveys-
asiakkaan tai -potilaan tai 
päihdeasiakkaan sosiaalisia 
taitoja ja suhteita siten, että 
ottaa huomioon myös lähi-
verkoston. 

aloittaa, ylläpitää ja lopettaa 
yhteistyö- tai hoitosuhteen 
mielenterveysasiakkaan tai 
-potilaan tai päihdeasiak-
kaan kanssa. 

aloittaa, ylläpitää ja lopettaa 
vastuullisesti yhteistyö- tai 
hoitosuhteen mielenterveys-
asiakkaan tai -potilaan tai 
päihdeasiakkaan kanssa. 

toimii aktiivisesti ja vastuulli-
sesti aloittaessaan, ylläpitä-
essään ja lopettaessaan yk-
silöllisen yhteistyö- tai hoito-
suhteen mielenterveysasi-
akkaan tai -potilaan tai päih-
deasiakkaan kanssa. 

suunnittelee ja ohjaa työryh-
män tukemana hoidollisia ja 
kuntouttavia ryhmätoimin-
toja. 

suunnittelee ja ohjaa hoidol-
lisia ja kuntouttavia ryhmä-
toimintoja. 

suunnittelee ja ohjaa luo-
vasti hoidollisia ja kuntoutta-
via ryhmätoimintoja. 

tiedottaa ja dokumentoi ha-
vaintojaan sekä omaa toi-
mintaansa. 

tiedottaa ja dokumentoi ak-
tiivisesti havaintojaan sekä 
omaa toimintaansa. 

tiedottaa ja dokumentoi mo-
nipuolisesti ja aktiivisesti ha-
vaintojaan sekä omaa toi-
mintaansa. 

hyödyntää työnohjaukselli-
sia ohjeita. 

hakeutuu työnohjauksellisiin 
keskusteluihin ja hyödyntää 
niitä työssään. 

hakeutuu aktiivisesti työnoh-
jauksellisiin keskusteluihin 
ja hyödyntää niitä ammatilli-
sen ja persoonallisen kas-
vunsa kehittämisessä. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa työryhmän tu-
kemana asiakasta tai poti-
lasta ja hänen läheisiään 
lääkkeiden käytössä, säilyt-
tämisessä, hävittämisessä 
ja lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa asiakasta tai 
potilasta ja hänen läheisiään 
lääkkeiden käytössä, säilyt-
tämisessä, hävittämisessä 
ja lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa vastuuntuntoi-
sesti asiakasta tai potilasta 
ja hänen läheisiään lääkkei-
den käytössä, säilyttämi-
sessä, hävittämisessä ja 
lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

tarkkailee työryhmän tuke-
mana lääkkeiden vaikutuk-
sia ja yhteisvaikutuksia sekä 
tekee yhteistyötä potilaan tai 
asiakkaan kanssa tunnis-
taakseen yleisimpiä haitta- 
ja sivuvaikutuksia, joista tie-
dottaa työryhmälle. 

tarkkailee lääkkeiden vaiku-
tuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tekee yhteistyötä poti-
laan tai asiakkaan kanssa 
tunnistaakseen yleisimpiä 
haitta- ja sivuvaikutuksia ja 
tiedottaa havainnoistaan 
työtyhmälle. 

tarkkailee lääkkeiden vaiku-
tuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tekee yhteistyötä poti-
laan tai asiakkaan kanssa 
tunnistaakseen yleisimmät 
haitta- ja sivuvaikutukset ja 
tiedottaa itsenäisesti suulli-
sesti ja kirjallisesti havain-
noistaan työryhmälle. 

toimii kestävän kehityksen 
periaatteiden suuntaisesti. 

toimii kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. 

toimii itsenäisesti kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Mielenterveys- tai päih-
deasiakkaan hoitoa ja kun-
toutusta koskevan tiedon 
hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
mielenterveys- ja päihde-
työn palvelujärjestelmästä, 
säädöksistä, säännöksistä 
ja hoitosuosituksista. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla mielenterveys- ja päih-
detyön palvelujärjestel-
mästä, säädöksistä, sään-
nöksistä ja hoitosuosituk-
sista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla mie-
lenterveys- ja päihdetyön 
palvelujärjestelmästä, sää-
döksistä, säännöksistä ja 
hoitosuosituksista. 

tunnistaa omasta yhteistyö- 
tai hoitosuhteestaan sen eri-
tyispiirteitä ja siihen vaikut-
tavia tekijöitä (empatia, 
transferenssi, vastatransfe-
renssi, distanssi, vastarinta, 
luottamus, kuuntelu, persoo-
nallisuuden rakenne ja toi-
minta). 

tunnistaa keskeiset erityis-
piirteet yhteistyö- tai hoito-
suhteestaan ja siihen vaikut-
tavat tekijät. 

pohtii ja perustelee yhteis-
työ- tai hoitosuhteensa eri-
tyispiirteitä ja siihen vaikut-
tavia tekijöitä. 
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hyödyntää työssään tietoa 
hoidollisista ja kuntoutta-
vista ryhmistä ja luovan toi-
minnan menetelmistä. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla hoidollisista ja kuntout-
tavista ryhmistä, luovan toi-
minnan menetelmistä ja ryh-
män toimintaan vaikuttavista 
tekijöistä. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla ryh-
män toimintaan vaikuttavista 
tekijöistä, erilaisista hoidolli-
sista ja kuntouttavista ryh-
mistä ja luovan toiminnan 
menetelmistä ja niiden hoi-
dollisesta merkityksestä. 

hyödyntää työssään tietoa 
eri kulttuureista ja monikult-
tuurisuudesta. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla erilaisista kulttuureista 
ja monikulttuurisuudesta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla erilai-
sista kulttuureista ja moni-
kulttuurisuudesta. 

hyödyntää työssään tietoa 
eri-ikäisten psyykkisistä häi-
riöistä, sairauksista, persoo-
nallisuushäiriöistä, kriiseistä, 
sosiaalisista ongelmista (ml. 
syrjäytyneisyydestä, kaltoin-
kohtelusta, perhe- ja lähi-
suhdeväkivallasta) sekä 
päihde- ja riippuvuusongel-
mista. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla eri-ikäisten keskeisistä 
psyykkisistä häiriöistä, sai-
rauksista, persoonallisuus-
häiriöistä, kriiseistä, sosiaa-
lisista ongelmista (ml. syr-
jäytyneisyydestä, kaltoin-
kohtelusta, perhe- ja lähi-
suhdeväkivallasta) sekä 
päihde- ja riippuvuusongel-
mista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla eri-
ikäisten psyykkisistä häiri-
öistä, sairauksista, persoo-
nallisuushäiriöistä, kriiseistä, 
sosiaalisista ongelmista (ml. 
syrjäytyneisyydestä, kaltoin-
kohtelusta, perhe- ja lähi-
suhdeväkivallasta) sekä 
päihde- ja riippuvuusongel-
mista. 

osoittaa tietonsa lääkehoi-
don eri tehtävissä sairauk-
sista, lääkeaineryhmistä, 
lääkemuodoista, lääk-
keenantotavoista ja lääk-
keidenkäytön erityispiirteistä 
mielenterveys- ja päihde-
työssä sekä lääkehoitoa oh-
jaavista säädöksistä. 

perustelee toimintaansa lää-
kehoidon eri tehtävissä tie-
doilla sairauksista, lää-
keaineryhmistä, lääkemuo-
doista, lääkkeenantotavoista 
ja lääkkeidenkäytön erityis-
piirteistä sekä väärinkäytön 
ilmiöistä mielenterveys- ja 
päihdetyössä sekä lääkehoi-
toa ohjaavista säädöksistä. 

perustelee laajasti ja moni-
puolisesti toimintaansa lää-
kehoidon eri tehtävissä tie-
doilla sairauksista, lää-
keaineryhmistä, lääkemuo-
doista, lääkkeenantotavoista 
ja lääkkeidenkäytön erityis-
piirteistä sekä väärinkäytön 
ilmiöistä mielenterveys- ja 
päihdetyössä sekä lääkehoi-
toa ohjaavista säädöksistä. 

 
Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna työs-
sään tietoa mielenterveys- 
ja päihdetyön yrittäjyydestä, 
osaamisen tuotteistamisesta 
ja sisäisen yrittäjyyden mer-
kityksestä. 

hyödyntää työssään tietoa 
mielenterveys- ja päihde-
työn yrittäjyydestä ja osaa-
misensa tuotteistamisesta ja 
toimii sisäisen yrittäjyyden 
periaatteiden mukaan. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa mielenter-
veys- ja päihdetyön yrittäjyy-
destä ja osaamisensa tuot-
teistamisesta ja toimii sisäi-
sen yrittäjyyden periaattei-
den mukaan. 

 
Työehtosopimusta, työn-
hakuasiakirjoja ja työsopi-
musta koskevan tiedon 
hallinta 

osoittaa työssään tietonsa 
lähihoitajan työhön liittyvistä 
työehtosopimuksen mukai-
sista oikeuksista ja velvolli-
suuksista sekä työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

perustelee toimintaansa lä-
hihoitajan työtä määrittele-
villä työehtosopimuksen oi-
keuksilla ja velvollisuuksilla. 
Osoittaa työssään tietonsa 
työnhakuasiakirjojen ja työ-
sopimuksen laadinnasta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä työehto-
sopimuksen oikeuksilla ja 
velvollisuuksilla. Osoittaa 
työssään tietonsa työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita ja poti-
laita suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita ja poti-
laita suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä. 

palvelee asiakkaita ja poti-
laita suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen jousta-
vasti ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä sekä hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä ja hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti yhdellä vie-
raalla kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

 hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita koulutuskielen lisäksi 
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Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

suomen tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä muulla 
kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 
 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. Pyytää tarvit-
taessa ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa työ-
tilanteissa, tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja kehittymis-
tarpeitaan. Antaa palautetta 
esittäen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

tekee työhönsä liittyviä va-
lintoja ja päätöksiä sekä rat-
kaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia. Perustelee 
toimintaansa ammatillisilla 
tiedoilla ja hankkii tarvitta-
essa lisätietoa. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti sekä 
toimii annettujen ohjeiden 
mukaisesti työryhmän jäse-
nenä. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti taito-
jaan soveltaen ja toimii jous-
tavasti päivittäin toistuvissa 
tilanteissa. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti taito-
jaan soveltaen ja toimii tar-
koituksenmukaisesti ja jous-
tavasti muuttuvissa tilan-
teissa. 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan asiallisesti ja toimii vas-
tuullisesti työryhmässä. 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja edis-
tää asiakkaan tai potilaan 
hyvinvointia vuorovaikutuk-
sellisin keinoin sekä toimii 
vastuullisesti ja yhteistyöky-
kyisesti. 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja edis-
tää asiakkaan tai potilaan 
hyvinvointia oma-aloittei-
sesti ja yksiöllisesti vuoro-
vaikutuksellisin keinoin. Saa 
työstään asiakkailta tai poti-
lailta ja heidän läheisiltään 
hyvää palautetta. 

ilmaisee itseään ymmärret-
tävästi ja asiallisesti sekä 
suullisesti että kirjallisesti. 

ilmaisee itseään asianmu-
kaisesti ja selkeästi sekä 
suullisesti että kirjallisesti. 

ilmaisee itseään ammatilli-
sesti sekä suullisesti että 
kirjallisesti. 

toimii moniammatillisen yh-
teistyöryhmän periaatteiden 
mukaisesti. 

toimii moniammatillisessa 
yhteistyössä muiden alansa 
toimijoiden kanssa ja hyö-
dyntää työssään saa-
maansa palautetta. 

tekee moniammatillista yh-
teistyötä ja toimii ratkaisu-
keskeisesti asiakkaan tai 
potilaan verkostoon kuulu-
vien henkilöiden kanssa 
hyödyntäen saamansa pa-
lautteen. 

 
Ammattietiikka 

työskentelee sosiaali- ja ter-
veysalan arvoperustan ja 
toimintaperiaatteiden, lakien 
ja säännösten mukaisesti. 

toimii sosiaali- ja terveys-
alan arvoperustan ja toimin-
taperiaatteiden, lakien ja 
säännösten mukaisesti ja 
perustelee toimintansa niillä. 

toimii sosiaali- ja terveys-
alan arvoperustan ja toimin-
taperiaatteiden, lakien ja 
säännösten mukaisesti ja 
perustelee laaja-alaisesti 
toimintansa niillä. 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluoh-
jeita ja sähkö- ja paloturvalli-
suusohjeita. 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluoh-
jeita ja sähkö- ja paloturvalli-
suusohjeita. Torjuu työn ai-
heuttamia terveysvaaroja ja 
-haittoja ja ylläpitää omalta 
osaltaan hyvää ilmapiiriä 
työpaikalla. 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluoh-
jeita ja sähkö- ja paloturvalli-
suusohjeita. Torjuu työn ai-
heuttamia terveysvaaroja ja 
-haittoja. Ehkäisee ennalta 
työn aiheuttamia riskiteki-
jöitä sekä ylläpitää omalta 
osaltaan hyvää ilmapiiriä 
työpaikalla sekä tunnistaa 
siihen haitallisesti vaikutta-
via tekijöitä. 
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huolehtii omasta terveydes-
tään, työkyvystään,  
-turvallisuudestaan ja työhy-
vinvoinnistaan. 

huolehtii omasta terveydes-
tään ja edistää omaa ter-
veyttään ja työhyvinvointi-
aan. 

huolehtii omasta terveydes-
tään ja edistää omaa ter-
veyttään ja työhyvinvointi-
aan sekä perustelee niiden 
merkityksen. 

kohtaa työryhmän jäsenenä 
haasteellisesti käyttäytyviä 
(ml. perhe- ja lähisuhdeväki-
vallan uhka) potilaita tai asi-
akkaita ja tietää työyhteisön 
toimintaperiaatteet. 

kohtaa haasteellisesti käyt-
täytyviä (ml. perhe- ja lähi-
suhdeväkivallan uhka) poti-
laita tai asiakkaita ja sovel-
taa työyhteisön toimintaperi-
aatteita. 

ennaltaehkäisee haasteelli-
sia tilanteita sekä kohtaa 
haasteellisesti käyttäytyviä 
(ml. perhe- ja lähisuhdeväki-
vallan uhka) potilaita tai asi-
akkaita ja soveltaa työyhtei-
sön toimintaperiaatteita. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.8 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA 
 

2.8.1 SAIRAANHOITO JA HUOLENPITO 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa: 

• työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten ja toimintaperiaatteiden mukaan 
• laatia asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjallisen suunnitelman 

työryhmän jäsenenä 
• arvioida asiakkaan tai potilaan voimavaroja hänen kanssaan ja tukea häntä terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

sessä 
• tarkkailla, ylläpitää ja edistää asiakkaan tai potilaan elintoimintoja sekä hoitaa eri sairauksia sairastavia asiak-

kaita tai potilaita 
• auttaa ja tukea asiakkaiden tai potilaiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toiminnoista 
• valmistella, avustaa tai tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia 
• toteuttaa lääkehoitoa 
• ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa 
• edistää asiakkaan tai potilaan psykososiaalista selviytymistä sekä tukea sosiaalisissa ongelmissa selviytymi-

sessä 
• ohjata asiakkaita ja potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä 
• valita käyttämänsä työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet, torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja sekä noudattaa 

työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• toimia ammattietiikkaa noudattaen 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt:  

• oman työn suunnittelu ja toteuttaminen 
• suunnitelmallinen työskentely 
• taloudellinen ja laadukas toiminta 
• osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen 
• sairaanhoito- ja huolenpitotyössä toimiminen erilaisissa toimintaympäristöissä (elintoiminnoista huolehtiminen ja 

niiden tarkkailu, eri sairauksien hoitaminen ja terveyden edistäminen, lääkehoito, hoitotoimenpiteiden ja tutki-
musten valmistelu, niissä avustaminen tai niiden suorittaminen, kivun lievittäminen, ravitsemuksesta huolehtimi-
nen, apuvälineiden ja ergonimisen toiminnan huomioon ottaminen, puhtaanapidosta huolehtiminen, omahoita-
jana toimiminen, psykososiaalinen tukeminen, eri sosiaalisissa ongelmissa tukeminen, monikulttuurisuuden 
huomioon ottaminen, saattohoidon toteuttaminen, työvälineiden ja materiaalien valitseminen) 

• sairaanhoitoa ja huolenpitotyötä koskevan tiedon hallinta 
• lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta 
• monikulttuurisuutta koskevan tiedon hallinta 
• saattohoitoa koskevan tiedon hallinta 
• työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa, alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, 

muun kielisillä ja vieraskielisessä koulutuksessa 
• oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• vuorovaikutus ja yhteistyö 
• ammattietiikka 
• terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
Ammatillisuus sairaanhoito- ja huolenpitotyössä 10 osp  
Sairaanhoito 17 osp 
Huolenpitotyö 5 osp 
Sairaanhoito -ja huolenpitotyö sosiaali- ja terveysalan yksiköissä 18 osp 
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 OPINTOJAKSOT 

Ammatillisuus sairaanhoito- ja huolenpitotyössä 
10osp Sairaanhoito 17osp 
 
Keskeiset sisällöt:   
Opintojen ohjaus    
Ryhmänohjaaja    

• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen  

• Työssäoppimispaikkojen esittely  
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen    
• Ryhmäytymisen tukeminen    
• Ammatillisen kasvun tukeminen    
• Kansainvälistymisen mahdollisuus   
• HOPS päivitys    

Opinto-ohjaaja     
• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely    
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi –sivuston esittely   
    
Oman ammatillisuuden kehittäminen    

• Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma    

   
Työhyvinvointi     

• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet     
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen     
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat     
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia     
• Työilmapiiri     
• Hätäensiapu     
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen,     
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus          

 
Yrittäjyys ja laatutyö  

• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus,   

• Sisäisen yrittäjyyden periaatteet   
• Oman osaamisen tuotteistaminen ja arviointi  
• Laatusuositukset vanhustyössä  
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvolli-

suudet lähihoitajan työssä   
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus   

 
Englanti  

• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä  
 
Ruotsi  

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin  kielellä  
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos,  verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt   
    
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, verkko-opinnot pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokoukset, 
itsenäinen opiskelu  
 
  
  
 
   
 

 
Keskeiset sisällöt: 
Sisätautipotilaan hoitotyö 

• Sisätautipotilaan hoitopolku 
• Umpirauhasten sairaudet 
• Ruuansulatuselimistön sairaudet   
• Virtsanerityselimistön sairaudet  
• Sydän-ja verisuonisairaudet 
• Hengityselimistön sairaudet 

 
Harjoitustunneilla seuraavat sisällöt: 

• tiedottaminen ja raportointi 
• verensokerin mittaaminen, insuliinin pistäminen  
• tehostettu jalkojenhoito 
• enteraalisen ravitsemuksen toteuttaminen 

(NML,PEG) 
• verenkierron riittävyyden arviointi, tarkkailu ja 

avustaminen (RR,p, EKG) 
• nestelista ja balanssin laskeminen 
• Iv-nesteytys, perifeerisessä laskimokanyloinnissa 

avustaminen 
• hapetuksen riittävyyden arviointi, tarkkailu ja 

avustaminen 
• trakeostomia potilaan hoito 
• imun käyttö 
• hoitoelvytys ja varhainen defibrillointi, monitorointi 
• nielutuubin laitto, intuboinnissa avustaminen 

 
Neurologisen potilaan hoitotyö  

• Aivojen verenkiertohäiriöt 
• Epilepsia 
• Muistisairaudet 
• Parkinson potilaan hoito   
• Psyykkiset sairaudet 

 
Harjoitustunneilla seuraavat sisällöt:  

• neurologisen asiakkaan potilassiirrot ja apuväli-
neet 

• apuvälineohjaus 
• lihasvoima-ja tasapainoharjoitteet 

 
Kirurgisen potilaan hoitotyö  

• Tutkimusmenetelmät (laboratoriotutkimukset, sko-
piat, RTG, MRI, CT, angiografiat) ja tutkimuksiin 
ohjaaminen 

• Perioperatiivinen hoitotyö 
• Tavallisimmat gastroenterologiset, ortopediset, 

urologiset ja gynegologiset sairaudet 
• Infektiosairaudet 
• Ihon vammat, sairaudet ja haavanhoitotyö 
• Tuki-ja liikuntaelinsairaudet 
• Syöpäsairaudet 

 
Harjoitustunneilla seuraavat sisällöt: 

• injektiot (s.c, i.m, vgi) 
• pienet kirurgiset toimenpiteet (ompeleiden poisto) 
• suoniverinäytteen ottaminen 
• haavanhoito 
• sidonnat (AE-sukat) 
• avanteen hoito   
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• kerta-, toisto- ja kestokatetrointi  
• cystofix ja virtsa-avanne  
• aseptiikka 
• tehostettu suunhoito 
• kivunhoito 

 
Kaikkiin edellä mainittuihin kokonaisuuksiin sisältyy:  
-Elimistön rakenne ja toiminta 
-Lääkehoito ja lääkelaskut 
-Ergonominen työskentely 
 
Oppimisympäristöt: oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 
työyhteisöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen 
opiskelu, pienryhmätyöskentelyt, verkko-opinnot, mahdolli-
set opintokäynnit 
 

Huolenpitotyö 5osp Sairaanhoito- ja huolenpitotyö sosiaali- ja terveysalan 
yksiköissä 18osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Hoitotyö kotona 

• Asiakasprosessi 
• Lähiympäristön puhtaanapito, terveellisyys ja tur-

vallisuus 
• Erilaiset asiakasryhmät / monikulttuurisuus 
• Yhteistyö omaishoitajien kanssa 
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen 
• Lääkehoidon erityispiirteet kotihoidossa 

 
Ravitsemus  

• Ruokatottumusten selvittäminen (alkoholin käyttö) 
ja ravitsemustilan arviointi (MNA) 

• Asiakkaan ravitsemuksesta huolehtiminen 
• Terveelliseen ravitsemukseen ohjaaminen 
• Eri asiakasryhmien ravitsemuksen erityispiirteiden 

huomiointi (keliakia, diabetes, munuaissairaudet, 
ikääntyneet, muistisairaat, syöpäpotilaat ) 

• Lääkkeet ja ravitsemus, kliiniset ravintovalmisteet, 
tehostettu ravitsemushoito 

• Ravitsemushoitosuositukset 
• Syömishäiriöt 

 
Saattohoito 

• Saattohoidon periaatteet 
• Saattohoito kotona 
• Läheisten tukeminen  

 
Sosiaalipalvelut ja etuudet hoitotyössä  

• Palvelujärjestelmät ja keskeinen lainsäädäntö 
• Asiakkaan tukeminen sosiaalisissa ongelmissa 
• Avohoitopalvelut (asiakasmaksukäytännöt, toi-

meentuloturva, Kelan etuudet, kolmassektori) 
• Perhekeskeinentyö 

  
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 
työyhteisöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitukset, itsenäinen 
opiskelu, pienryhmätyöskentelyt, verkko-opinnot, mahdolli-
set opintokäynnit 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Toiminta kotihoidossa tai palveluasumisyksikössä   
• Toiminta terveyskeskuksessa tai sairaalassa  

 
Oppimisympäristöt: Perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon toimintaympäristöt, verkko-oppimisympäris-
tössä 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen, verkko-opinnot 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
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Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen 
tukeminen) hyväksytysti ennen Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.  
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: 
 
Ammatillisuus sairaanhoito ja huolenpitotyössä 

• Opintojen ohjaus: Aktiivinen osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen 
palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  

•  Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suori-
tettu (S).   

• Yrittäjyys ja laatutyö: Tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Työhyvinvointi: Aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).   
• Ruotsin kieli:  Tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Englannin kieli: Tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Sairaanhoitotyö  

• Sisätautipotilaan hoitotyö ja lääkehoito: Tentti sisältäen lääkelaskut, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Neurologinen hoitotyö ja lääkehoito: Tentti/tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Kirurgisen potilaan hoitotyö ja lääkehoito: Tentti sisältäen lääkelaskut, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 

 
Huolenpitotyö  

• Hoitotyö kotona: Tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Ravitsemus: Tentti/Tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Saattohoito: Tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
• Sosiaalipalvelut ja etuudet hoitotyössä: Tentti/tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 

 
Sairaanhoito -ja huolenpitotyö sosiaali- ja terveysalan yksiköissä   

• Toiminta kotihoidossa ja palveluasumisyksikössä: Opiskelijan itsearviointi, kirjallinen ja suullinen palaute työssä-
oppimisen ohjaajalta ja opettajalta. Työssäoppimisen tehtävien arviointi arvosanalla suoritettu (S). Työssäoppi-
misjakson arviointi arvosanalla suoritettu (S)   

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen 
näytön arvosanasta. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen 
näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa sairaanhoidossa ja huolenpidossa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan 
työtehtävissä terveyskeskuksessa, sairaalassa, kotihoidossa, tuetussa palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumi-
sessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin koh-
teita ja kriteereitä. 
 
Muu osaamisen arviointi:  
Ensiapu ja peruselvytys taidot arvioidaan harjoitustuntien yhteydessä (suoritettu).  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Sairaanhoidon ja huolenpidon 50 osp osaamisalan ammatti-
osaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma  
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson lop-
puvaiheessa. Opiskelija osallistuu työyhteisön työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti.  
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä  
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-
totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Asiakkaan / potilaan sairaanhoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi hoito- ja palvelusuunnitelman mu-
kaisesti moniammatillisen työryhmän jäsenenä.  
Sairaanhoidon ja huolenpitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi erilaisissa toimintaympäristöissä.   
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa sairaanhoidossa ja huolenpidossa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoita-
jan työtehtävissä terveyskeskuksessa, sairaalassa, kotihoidossa, tuetussa palveluasumisessa, tehostetussa palvelu-
asumisessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oman työn suunnittelu ja 
toteuttaminen 

suunnittelee työnsä asiakas- 
tai potilaslähtöisesti ja toi-
mintaympäristönsä toimin-
taan sopivaksi. 

suunnittelee työnsä asiakas- 
tai potilaslähtöisesti ja hah-
mottaa työnsä kokonaisuu-
tena. 

suunnittelee työnsä asiakas- 
tai potilaslähtöisesti ottaen 
huomioon toimintaympäris-
tönsä erityispiirteitä ja muut-
taa joustavasti toimintaansa. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti sekä 
toimii annettujen ohjeiden 
mukaisesti työryhmän jäse-
nenä. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti ja toi-
mii joustavasti päivittäin 
toistuvissa tilanteissa. 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti ja toi-
mii tarkoituksenmukaisesti 
ja joustavasti muuttuvissa ti-
lanteissa. 

 
Suunnitelmallinen työsken-
tely 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan sairaanhoidon, huolen-
pidon, palvelun ja kuntou-
tuksen tarpeita. Laatii työ-
ryhmän jäsenenä asiakas-
lähtöisen asiakkaan tai poti-
laan sairaanhoitoa ja huo-
lenpitoa edistävän kirjallisen 
suunnitelman, jota toteuttaa 
ja arvioi. 

tunnistaa asiakas- ja voima-
varalähtöisesti asiakkaan tai 
potilaan sairaanhoidon, huo-
lenpidon, palvelun ja kun-
toutuksen tarpeita. Laatii 
työryhmän jäsenenä asia-
kaslähtöisen asiakkaan tai 
potilaan sairaanhoitoa ja 
huolenpitoa edistävän kirjal-
lisen suunnitelman hoitotyön 
toimintoluokituksen tai kun-
kin toimintaympäristön käy-
tössä olevan suunnitelman 
mukaan. Toteuttaa ja arvioi 
sitä annettujen ohjeiden mu-
kaan. 

tunnistaa monipuolisesti, 
asiakas- ja voimavaralähtöi-
sesti asiakkaan tai potilaan 
sairaanhoidon, huolenpidon, 
palvelun ja kuntoutuksen 
tarpeita. Laatii työryhmän jä-
senenä asiakaslähtöisen 
asiakkaan tai potilaan sai-
raanhoitoa ja huolenpitoa 
edistävän kirjallisen suunni-
telman hoitotyön toiminto-
luokituksen tai kunkin toi-
mintaympäristön käytössä 
olevan suunnitelman mu-
kaan. Toteuttaa ja arvioi sitä 
itsenäisesti. 

 
Taloudellinen ja laadukas 
toiminta 

vastaa omalta osaltaan työ-
ryhmän jäsenenä asiakas- 
tai potilasasiakirjoista niin, 
että sairaanhoidon ja huo-
lenpidon laatu sekä asiak-
kaan tai potilaan ja työnteki-
jän oikeusturva toteutuvat. 

vastaa omalta osaltaan työ-
ryhmän jäsenenä asiakas- 
tai potilasasiakirjoista niin, 
että sairaanhoidon ja huo-
lenpidon laatu sekä asiak-
kaan tai potilaan ja työnteki-
jän oikeusturva toteutuvat. 

vastaa omalta osaltaan 
asiakas- tai potilasasiakir-
joista niin, että sairaanhoi-
don ja huolenpidon laatu 
sekä asiakkaan tai potilaan 
ja työntekijän oikeusturva 
toteutuvat. 

työskentelee työryhmän jä-
senenä kustannustietoisesti 
ja toimintaympäristön laa-
tusuositusten mukaisesti. 

työskentelee kustannustie-
toisesti toimintaympäristön 
laatusuositusten mukaisesti. 

työskentelee kustannustie-
toisesti ja toimintaympäris-
tön laatusuositusten mukai-
sesti sekä arvioi ja kehittää 
hoito- ja huolenpitotyön laa-
tua tekemällä kehittämiseh-
dotuksia. 

 
Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista. 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman osaami-
sensa tuotteistamismahdolli-
suuksia. 

suunnittelee ja kehittää aktii-
visesti yrittäjyysvalmiuksi-
aan. Arvioi realistisesti 
oman osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuksia. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 

arvioi työryhmän jäsenenä 
asiakkaan tai potilaan voi-
mavaroja hänen kanssaan 
ja tukee häntä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä. 

arvioi asiakkaan tai potilaan 
voimavaroja hänen kans-
saan ja tukee häntä tervey-
den ja hyvinvoinnin edistä-
misessä. 

arvioi asiakkaan tai potilaan 
voimavaroja hänen kans-
saan ja tukee häntä oma-
aloitteisesti ja monipuolisesti 



107 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. 

 
Sairaanhoito- ja huolenpi-
totyössä toimiminen erilai-
sissa toimintaympäris-
töissä (elintoiminnoista 
huolehtiminen ja niiden 
tarkkailu, eri sairauksien 
hoitaminen ja terveyden 
edistäminen, lääkehoito, 
hoitotoimenpiteiden ja tut-
kimusten valmistelu, niissä 
avustaminen tai niiden 
suorittaminen, kivun lievit-
täminen, ravitsemuksesta 
huolehtiminen, apuvälinei-
den ja ergonomisen toi-
minnan huomioon ottami-
nen, puhtaanapidosta huo-
lehtiminen, omahoitajana 
toimiminen, psykososiaali-
nen tukeminen, eri sosiaa-
lisissa ongelmissa tukemi-
nen, monikulttuurisuuden 
huomioon ottaminen, saat-
tohoidon toteuttaminen, 
työvälineiden ja materiaa-
lien valitseminen)  
 
 

tarkkailee asiakkaan tai poti-
laan elintoimintoja ja tunnis-
taa hoidon tarpeita, joiden 
perusteella työryhmän tuke-
mana hoitaa asiakasta tai 
potilasta. 

tarkkailee asiakkaan tai poti-
laan elintoimintoja ja tunnis-
taa hoidon tarpeita, joiden 
perusteella työryhmän jäse-
nenä hoitaa asiakasta tai 
potilasta. 

tarkkailee asiakkaan tai poti-
laan elintoimintoja ja tunnis-
taa hoidon tarpeita, joiden 
perusteella hoitaa asiakasta 
tai potilasta kokonaisvaltai-
sesti. 

toteuttaa työryhmän tuke-
mana tavallisimpia sisätauti-
kirurgisia, infektio, neurolo-
gisia, syöpä- ja ihosairauk-
sia sekä muistisairauksia 
sairastavien asiakkaiden tai 
potilaiden sairaanhoitoa ja 
huolenpitoa. 

toteuttaa työryhmän jäse-
nenä tavallisimpia sisätauti-
kirurgisia, infektio, neurolo-
gisia, syöpä- ja ihosairauk-
sia sekä muistisairauksia 
sairastavien asiakkaiden tai 
potilaiden sairaanhoitoa ja 
huolenpitoa. 

toteuttaa tavallisimpia sisä-
tauti-kirurgisia, infektio, neu-
rologisia, syöpä- ja ihosai-
rauksia sekä muistisairauk-
sia sairastavien asiakkaiden 
tai potilaiden sairaanhoitoa 
ja huolenpitoa. 

auttaa ja tukee työryhmän 
jäsenenä asiakkaan tai poti-
laan itsenäistä selviytymistä 
päivittäisissä toiminnoissa. 

auttaa ja tukee asiakkaan 
tai potilaan elämänhallintaa 
ja itsenäistä selviytymistä 
päivittäisissä toiminnoissa 
kuntouttavan työotteen mu-
kaisesti. 

auttaa, tukee ja ohjaa itse-
näisesti asiakkaan tai poti-
laan elämänhallintaa ja itse-
näistä selviytymistä päivittäi-
sissä toiminnoissa kuntout-
tavan työotteen mukaisesti. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa työryhmän tu-
kemana asiakasta tai poti-
lasta ja hänen läheisiään 
lääkkeiden käytössä, säilyt-
tämisessä, hävittämisessä 
ja lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa asiakasta tai 
potilasta ja hänen läheisiään 
lääkkeiden käytössä, säilyt-
tämisessä, hävittämisessä 
ja lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti, ohjaa oma-aloittei-
sesti asiakasta tai potilasta 
ja hänen läheisiään lääkkei-
den käytössä, säilyttämi-
sessä, hävittämisessä ja 
lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

tarkkailee työryhmän tuke-
mana lääkkeiden vaikutuk-
sia ja yhteisvaikutuksia sekä 
tunnistaa yleisimpiä haitta- 
ja sivuvaikutuksia, joista tie-
dottaa moniammatillisessa 
työryhmässä. 

tarkkailee lääkkeiden vaiku-
tuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tunnistaa yleisimpiä 
haitta- ja sivuvaikutuksia, 
joista tiedottaa moniamma-
tillisessa työryhmässä. 

tarkkailee lääkkeiden vaiku-
tuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tunnistaa yleisimmät 
haitta- ja sivuvaikutukset, 
joista tiedottaa itsenäisesti 
suullisesti ja kirjallisesti mo-
niammatillisessa työryh-
mässä. 

valmistelee, avustaa tai te-
kee työryhmän jäsenenä 
hoitotoimenpiteitä (mm. eri-
laiset haavahoidot, katet-
rointi, letkuruokinta, tehos-
tettu suun ja jalkojen hoito, 
avanteet ja pienet kirurgiset 
toimenpiteet) ja tutkimuksia 
(kuten EKG:n ja suoniveri-
näytteen otto). 

valmistelee, avustaa tai te-
kee hoitotoimenpiteitä (mm. 
erilaiset haavahoidot, katet-
rointi, letkuruokinta, tehos-
tettu suun ja jalkojen hoito, 
avanteet ja pienet kirurgiset 
toimenpiteet) ja tutkimuksia 
(kuten EKG:n ja suoniveri-
näytteen otto) ottaen huomi-
oon asiakkaan tai potilaan 
erityispiirteitä. 

valmistelee, avustaa tai te-
kee itsenäisesti hoitotoimen-
piteitä (mm. erilaiset haava-
hoidot, katetrointi, letkuruo-
kinta, tehostettu suun ja jal-
kojen hoito, avanteet ja pie-
net kirurgiset toimenpiteet) 
ja tutkimuksia (kuten EKG:n 
ja suoniverinäytteen otto) ot-
taen huomioon asiakkaan 
tai potilaan erityispiirteet. 

valmistelee työryhmän jäse-
nenä asiakkaan tai potilaan 
tutkimukseen, toimenpitee-
seen tai leikkaukseen ja 
huolehtii sen jälkeen asiak-
kaan tai potilaan perus-
hoidosta. 

valmistelee osittain itsenäi-
sesti asiakkaan tai potilaan 
tutkimukseen, toimenpitee-
seen tai leikkaukseen ja 
huolehtii sen jälkeen asiak-
kaan tai potilaan perus-
hoidosta. 

valmistelee itsenäisesti asi-
akkaan tai potilaan tutki-
mukseen, toimenpiteeseen 
tai leikkaukseen ja huolehtii 
sen jälkeen asiakkaan tai 
potilaan perushoidosta. 

tarkkailee asiakkaan tai poti-
laan kipua sekä havaitsee ja 
lievittää asiakkaan tai poti-
laan kipua työryhmän tuke-
mana. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan kipua ja käyttää erilai-
sia menetelmiä kivun lievit-
tämiseksi. 

tunnistaa itsenäisesti ja en-
nakoi asiakkaan tai potilaan 
kipua ja käyttää erilaisia me-
netelmiä kivun lievittä-
miseksi. 

selvittää työryhmän jäse-
nenä asiakkaan tai potilaan 
ruokatottumukset (ml. alko-
holin käytön tason) ja huo-

selvittää asiakkaan tai poti-
laan ruokatottumukset (ml. 
alkoholin käytön tason) ja 
huolehtii hänen ravitsemuk-

selvittää asiakkaan tai poti-
laan ruokatottumukset (ml. 
alkoholin käytön tason) ja 
huolehtii hänen ravitsemuk-
sestaan kokonaisvaltaisesti 
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lehtii hänen ravitsemukses-
taan sekä ohjaa asiakasta 
tai potilasta terveelliseen ra-
vitsemukseen. 

sestaan sekä ohjaa asia-
kasta tai potilasta terveelli-
seen ravitsemukseen. 

sekä ohjaa asiakasta tai po-
tilasta terveelliseen ravitse-
mukseen. 

tunnistaa työryhmän jäse-
nenä erilaisten asiakkaiden 
tai potilaiden (esim. keliakia, 
diabetes ja munuaissairau-
det) ravitsemuksen erityis-
piirteitä, arvioi ravitsemusti-
laa ja toimii ne huomioon ot-
taen. 

tunnistaa erilaisten asiakkai-
den tai potilaiden ravitse-
muksen erityispiirteitä ja ar-
vioi ravitsemustilaa sekä toi-
mii ne huomioon ottaen. 

tunnistaa erilaisten asiakkai-
den tai potilaiden ravitse-
muksen erityispiirteet, arvioi 
ja ennakoi muuttuvaa ravit-
semustilaa ja toimii ne huo-
mioon ottaen. 

tunnistaa työryhmän jäse-
nenä asiakkaan tai potilaan 
apuvälineiden tarpeen ja oh-
jaa apuvälineiden hankin-
nassa ja ergonomisessa 
käytössä. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan apuvälineiden tarpeen 
ja ohjaa apuvälineiden han-
kinnassa ja ergonomisessa  
käytössä. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan apuvälineiden tarpeen 
ja ohjaa apuvälineiden han-
kinnassa ja ergonomisessa 
käytössä sekä ymmärtää 
niiden merkityksen toiminta-
kyvyn edistämisessä. 

huolehtii työryhmässä asiak-
kaan tai potilaan lähiympä-
ristön puhtaanapidosta, ter-
veellisyydestä ja turvallisuu-
desta. 

huolehtii asiakkaan tai poti-
laan lähiympäristön puhtaa-
napidosta, terveellisyydestä, 
turvallisuudesta ja viihtyisyy-
destä. 

huolehtii asiakkaan tai poti-
laan lähiympäristön puhtaa-
napidosta, terveellisyydestä, 
turvallisuudesta ja viihtyisyy-
destä sekä ottaa huomioon 
esteettisyyden. 

toimii turvallisesti omahoita-
japarina ja työryhmän tuke-
mana yhteistyössä omais-
hoitajien kanssa.  

ottaa vastuun työstään ja 
toimii omahoitajana sekä 
toimii yhteistyössä omais-
hoitajien kanssa. 

ottaa vastuun työstään ja 
toimii omahoitajana sekä tu-
kee omaishoitajia ja toimii 
yhteistyössä heidän kans-
saan. 

ottaa työssään huomioon 
asiakkaan tai potilaan psy-
kososiaalisia voimavaroja ja 
sosiaalisia verkostoja sekä 
ohjaa häntä hyvinvoinnin 
edistämisessä työryhmän 
jäsenenä. 

ohjaa asiakasta tai potilasta 
hyödyntämään psykososi-
aalisia voimavarojaan ja so-
siaalisia verkostojaan hyvin-
voinnin edistämisessä. 

ohjaa asiantuntevasti asia-
kasta tai potilasta hyödyntä-
mään psykososiaalisia voi-
mavarojaan ja sosiaalisia 
verkostojaan hyvinvoinnin 
edistämisessä sekä tuntee 
perhekeskeisen työskente-
lyn perusteet. 

tukee asiakasta tai potilasta 
selviytymään sosiaalisissa 
ongelmissa (esim. syrjäyty-
minen, yksinäisyys, kaltoin-
kohtelu, perhe- ja lähisuhde-
väkivallan uhka ja päihdeon-
gelmat) työryhmän jäse-
nenä. 

tukee asiakasta tai potilasta 
ja hänen läheisiään selviyty-
mään sosiaalisissa ongel-
missa sekä puuttuu niihin 
mahdollisimman varhain 
työryhmän jäsenenä. 

tukee asiakasta tai potilasta 
ja hänen läheisiään selviyty-
mään sosiaalisissa ongel-
missa sekä puuttuu niihin 
mahdollisimman varhain. 
Pyrkii toiminnallaan ennalta-
ehkäisemään sosiaalisten 
ongelmien syntymistä sekä 
ohjaa asiakasta tai potilasta 
käyttämään asiantuntija-
apua. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen tarpeita 
ja ohjaa häntä perustason 
palvelujen käyttöön. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen tarpeita 
ja ohjaa häntä tarpeenmu-
kaisten palvelujen käyttöön. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujen tarpeita 
ja neuvoo häntä erilaisten 
vaihtoehtoisten palvelujen 
käytössä. 

tunnistaa työryhmän tuke-
mana asiakkaan tai potilaan 
mielenterveydellisiä ongel-
mia tai päihteiden käytön 
sekä tiedottaa niistä mo-
niammatillisessa työryh-
mässä. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan tai tämän läheisen mie-
lenterveydellisiä ongelmia 
tai päihteiden käytön ja tu-
kee heitä ehkäisemään ja 
vähentämään niiden haittoja 
sekä tiedottaa niistä mo-
niammatillisessa työryh-
mässä. 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan tai tämän läheisen mie-
lenterveydellisiä ongelmia 
tai päihteiden käytön ja tu-
kee heitä ehkäisemään ja 
vähentämään niiden haittoja 
sekä tarvittaessa ohjaa 
heitä hakemaan apua. 
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työskentelee työryhmän jä-
senenä eri kulttuureista tule-
vien asiakkaiden tai potilai-
den kanssa. 

ottaa työskentelyssään huo-
mioon eri kulttuureista tule-
vien asiakkaiden tai potilai-
den tarpeita. 

ottaa työskentelyssään ko-
konaisvaltaisesti huomioon 
eri kulttuureista tulevien asi-
akkaiden tai potilaiden tar-
peet. 

työskentelee työryhmän tu-
kemana turvallisesti ja saat-
tohoidon periaatteiden mu-
kaisesti ja tukee kuolevan 
ihmisen läheisiä surutyössä. 

työskentelee saattohoidon 
periaatteiden mukaisesti ja 
tukee kuolevan ihmisen lä-
heisiä surutyössä. 

työskentelee saattohoidon 
periaatteiden mukaisesti ja 
tukee ammatillisesti kuole-
van ihmisen läheisiä suru-
työssä. 

valitsee työryhmän jäse-
nenä työvälineet, materiaalit 
ja kulutustarvikkeet kestä-
vän kehityksen periaattei-
den ja toimintaympäristön 
mahdollisuuksien mukai-
sesti ja käyttää ohjeiden 
mukaan työvälineitä ja ma-
teriaaleja. 

valitsee tutuissa tilanteissa 
työvälineet, materiaalit ja 
kulutustarvikkeet kestävän 
kehityksen periaatteiden ja 
toimintaympäristön mahdol-
lisuuksien mukaisesti ja 
käyttää työvälineitä ja mate-
riaaleja huolellisesti ja talou-
dellisesti. 

valitsee työvälineet, materi-
aalit ja kulutustarvikkeet 
kestävän kehityksen peri-
aatteiden ja toimintaympä-
ristön mahdollisuuksien mu-
kaisesti ja käyttää työväli-
neitä ja materiaaleja huolel-
lisesti ja taloudellisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Sairaanhoitoa ja huolenpi-
totyötä koskevan tiedon 
hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, elimistön ra-
kenteesta ja toiminnasta, 
elintoiminnoista, sairauk-
sista, sosiaaliteknologiasta 
ja sosiaalisista ongelmista. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla terveyden ja hyvin-
voinnin edistämisestä, eli-
mistön rakenteesta ja toi-
minnasta, elintoiminnoista, 
sairauksista, sosiaalitekno-
logiasta ja sosiaalisista on-
gelmista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla ter-
veyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisestä, elimistön raken-
teesta ja toiminnasta, elin-
toiminnoista, sairauksista, 
sosiaaliteknologiasta ja so-
siaalisista ongelmista sekä 
hankkii aktiivisesti lisätietoa. 

hyödyntää työssään tietoa 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmästä ja pal-
velujen tuottajista sekä toi-
meentuloturvan etuuksista. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestel-
mästä ja palvelujen tuotta-
jista sekä toimeentulotur-
vasta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
palvelujärjestelmästä ja pal-
velujen tuottajista sekä toi-
meentuloturvasta. 

noudattaa kestävän kehityk-
sen ja taloudellisuuden peri-
aatteita työvälineiden ja ma-
teriaalien valinnassa. 

perustelee asiakas- ja poti-
laslähtöisesti valitsemansa 
työvälineet ja materiaalit 
sekä noudattaa kestävän 
kehityksen ja taloudellisuu-
den periaatteita. 

perustelee monipuolisesti 
sekä asiakas- ja potilasläh-
töisesti valitsemansa työvä-
lineet ja materiaalit. Noudat-
taa kestävän kehityksen ja 
taloudellisuuden periaat-
teita. 

ottaa työssään huomioon 
erityisruokavaliot. 

perustelee toimintaansa tie-
doilla erityisruokavalioista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla erityis-
ruokavalioista. 

 
Lääkehoitoa koskevan tie-
don hallinta 

osoittaa lääkehoidon eri teh-
tävissä tietonsa sairauk-
sista, lääkeaineryhmistä, 
lääkemuodoista, lääk-
keenantotavoista, lääkkei-
den väärinkäytöstä sekä 
lääkehoitoa ohjaavista sää-
döksistä. 

perustelee toimintaansa lää-
kehoidon eri tehtävissä tie-
dolla sairauksista, lää-
keaineryhmistä, lääkemuo-
doista, lääkkeenantota-
voista, lääkkeiden väärin-
käytöstä sekä lääkehoitoa 
ohjaavista säädöksistä. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lääkehoidon 
eri tehtävissä tiedolla sai-
rauksista, lääkeaineryh-
mistä, lääkemuodoista, 
lääkkeenantotavoista, lääk-
keiden väärinkäytöstä sekä 
lääkehoitoa ohjaavista sää-
döksistä. 

 
Monikulttuurisuutta koske-
van tiedon hallinta 

ottaa työssään huomioon eri 
kulttuurien ja uskontojen 
vaikutukset asiakkaan tai 
potilaan sairaanhoitoon ja 
huolenpitoon. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla eri kulttuurien ja us-
kontojen vaikutuksista asi-
akkaan tai potilaan sairaan-
hoitoon ja huolenpitoon. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla eri 
kulttuurien ja uskontojen 
vaikutuksista asiakkaan tai 
potilaan sairaanhoitoon ja 
huolenpitoon. 

Saattohoitoa koskevan tie-
don hallinta 

ottaa työssään huomioon 
saattohoidon periaatteet. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla saattohoidon periaat-
teista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla saatto-
hoidon periaatteista. 
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Työehtosopimusta, työn-
hakuasiakirjoja ja työsopi-
musta koskevan tiedon 
hallinta 

osoittaa työssään tietonsa 
lähihoitajan työhön liittyvistä 
työehtosopimuksen mukai-
sista oikeuksista ja velvolli-
suuksista sekä työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

perustelee toimintaansa lä-
hihoitajan työtä määrittele-
villä työehtosopimuksen oi-
keuksilla ja velvollisuuksilla. 
Osoittaa työssään tietonsa 
työnhakuasiakirjojen ja työ-
sopimuksen laadinnasta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä työehto-
sopimuksen oikeuksilla ja 
velvollisuuksilla. Osoittaa 
työssään tietonsa työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

 
Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna työs-
sään tietoa hoiva- ja hoi-
toalan yrittäjyydestä, osaa-
misen tuotteistamisesta ja 
sisäisen yrittäjyyden merki-
tyksestä. 

hyödyntää työssään tietoa 
hoiva- ja hoitoalan yrittäjyy-
destä, osaamisensa tuot-
teistamisesta ja toimii sisäi-
sen yrittäjyyden periaattei-
den mukaan. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa hoiva- ja 
hoitoalan yrittäjyydestä ja 
osaamisensa tuotteistami-
sesta ja toimii sisäisen yrit-
täjyyden periaatteiden mu-
kaan. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen kielellä ja sel-
viytyy auttavasti palveluti-
lanteesta ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen jousta-
vasti ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä ja selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä sekä hoitaa palveluti-
lanteen yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita ruotsin ja suomen kie-
lellä ja hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti yhdellä vie-
raalla kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä. 

palvelee asiakkaita tai poti-
laita suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. Pyytää tarvit-
taessa ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa työ-
tilanteissa, tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja kehittymis-
tarpeitaan. Antaa palautetta 
esittäen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

tekee työhönsä liittyviä va-
lintoja ja päätöksiä sekä rat-
kaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia. Perustelee 
toimintaansa ammatillisilla 
tiedoilla ja hankkii tarvitta-
essa lisätietoa. 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja toimii 
vastuullisesti moniammatilli-
sessa työryhmässä. Käyttää 
aktiivista läsnäoloa työme-
netelmänä. 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja edis-
tää asiakkaan tai potilaan 
hyvinvointia vuorovaikutuk-
sellisin keinoin sekä toimii 
vastuullisesti ja yhteistyöky-
kyisesti. Käyttää aktiivista 
läsnäoloa työmenetelmänä. 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja edis-
tää asiakkaan tai potilaan 
hyvinvointia oma-aloittei-
sesti ja yksilöllisesti vuoro-
vaikutuksellisin keinoin käyt-
täen mm. aktiivista läsnä-
oloa työmenetelmänä.  Hyö-
dyntää asiakkailta tai poti-
lailta tai heidän läheisiltä 
työstään saamaansa hyvää 
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palautetta ammatillisessa 
kehittymisessään. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö viestii ymmärrettävästi kirjal-
lisesti ja suullisesti. 

viestii asiallisesti sekä kirjal-
lisesti että suullisesti. 

viestii oma-aloitteisesti ja 
luontevasti sekä kirjallisesti 
että suullisesti. 

 
Ammattietiikka 

työskentelee sosiaali- ja ter-
veysalan arvoperustan, sää-
dösten, määräysten ja toi-
mintaperiaatteiden mukai-
sesti.  

työskentelee sosiaali- ja ter-
veysalan arvoperustan, sää-
dösten, määräysten ja toi-
mintaperiaatteiden mukai-
sesti.  ja perustelee toimin-
taansa niillä. 

työskentelee sosiaali- ja ter-
veysalan arvoperustan, sää-
dösten, määräysten ja toi-
mintaperiaatteiden mukai-
sesti.  ja perustelee moni-
puolisesti niillä toimin-
taansa. 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluoh-
jeita sekä palo- ja sähkötur-
vallisuusmääräyksiä sekä 
torjuu työn aiheuttamia ter-
veysvaaroja. 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluoh-
jeita ja palo- ja sähköturvalli-
suusmääräyksiä sekä torjuu 
työn aiheuttamia terveys-
vaaroja. Ylläpitää omalta 
osaltaan hyvää työilmapiiriä. 

noudattaa työpaikan työhy-
vinvointi- ja työsuojeluoh-
jeita ja palo- ja sähköturvalli-
suusmääräyksiä sekä torjuu 
työn aiheuttamia terveys-
vaaroja. Ylläpitää omalta 
osaltaan hyvää työilmapiiriä 
sekä tunnistaa siihen haital-
lisesti vaikuttavia asioita. 

käyttää työssään turvalli-
sesti kuntouttavaa työotetta 
ja ergonomisesti oikeita työ-
tapoja sekä ennaltaehkäi-
see työn aiheuttamia tapa-
turmia ja vammoja. 

työskentelee kuntouttavaa 
työotetta ja ergonomisesti 
oikeita työtapoja käyttäen. 
Huolehtii potilas- ja asiakas-
turvallisuudesta ja ehkäisee 
ennalta työn aiheuttamia ta-
paturmia ja vammoja. 

työskentelee kuntouttavaa 
työotetta, ergonomisesti oi-
keita työtapoja ja asiakkaan 
voimavaroja ja apuvälineitä 
hyödyntäen. Varmistaa poti-
las- ja asiakasturvallisuuden 
sekä kehittää työympäristön 
ergonomista toimivuutta.. 

toimii työpaikan hygienia-
käytäntöjen ja aseptisen 
työjärjestyksen mukaisesti 
ja huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan. 

toimii aseptisten periaattei-
den mukaisesti. 

soveltaa työssään aseptisen 
toiminnan periaatteita ja pe-
rustelee toimintansa. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen sekä varhaisen de-
fibrilloinnin sairaanhoidon ja 
huolenpidon toimintaympä-
ristöissä. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen sekä varhaisen de-
fibrilloinnin sairaanhoidon ja 
huolenpidon toimintaympä-
ristöissä. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen sekä varhaisen de-
fibrilloinnin sairaanhoidon ja 
huolenpidon toimintaympä-
ristöissä. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään, -turvallisuudestaan, 
-hyvinvoinnistaan ja ter-
veydestään. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään ja edistää työhyvinvoin-
tiaan ja terveyttään. 

huolehtii omasta terveydes-
tään ja työkyvystään sekä 
edistää omaa ja työyhteisön 
hyvinvointia. 

kohtaa työryhmän jäsenenä 
haasteellisesti käyttäytyviä 
asiakkaita tai potilaita ja tie-
tää työyhteisön toimintaperi-
aatteet. 

kohtaa haasteellisesti käyt-
täytyviä asiakkaita tai poti-
laita ja soveltaa työyhteisön 
toimintaperiaatteita. 

ehkäisee haasteellisia tilan-
teita ja kohtaa haasteelli-
sesti käyttäytyviä asiakkaita 
tai potilaita sekä soveltaa 
työyhteisön toimintaperiaat-
teita. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.10 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA 
 

2.10.1 VAMMAISTYÖ 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 

• arvioida eri-ikäisten eri tavalla vammaisten asiakkaiden toimintakykyä ja avuntarvetta 
• suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri tavalla vammaisen asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta 

asiakkaan kanssa moniammatillisen työryhmän jäsenenä 
• suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa vammaiselle asiakkaalle asuin- ja elinympäristön 
• toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan 
• toimia ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa kunnioittaen asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea vammai-

sen asiakkaan osallisuutta 
• käyttää tarvittaessa puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä 
• ohjata ja tukea vammaista asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ottaen huomioon hänen voimavaransa 
• käyttää apuvälineitä ja ohjata asiakkaita niiden käytössä 
• tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä sekä terveyden ja hyvinvoinnin riskien ja haitto-

jen ehkäisemisessä ja niissä selviytymisessä 
• tukea vammaisen asiakkaan mielenterveyttä ja kohdata haastavasti käyttäytyviä ja päihderiippuvaisia asiakkaita 
• huolehtia vammaisten asiakkaiden lääkehoidosta 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan 
• toimia vammaistyötä ohjaavien säädösten, säännösten, arvoperustan ja eettisten periaatteiden mukaan 
• huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan ja noudattaa työturvallisuusohjeita. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 

• Vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 
• Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• Ammatillinen vuorovaikutus 
• Vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen 
• Terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioonottaminen 
• Vammaisuuden muotoja, syitä sekä vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin uhkia koskevan tiedon 

hallinta 
• Vammaisen asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan tiedon hallinta 
• Hoito-, kasvatus- ja kuntoutusmenetelmiä koskevan tiedon hallinta 
• Lääkehoitoa koskevan tiedon hallinta 
• Normaalisaation, integraation ja inkluusion ja valtaistumisen periaatteita koskevan tiedon hallinta 
• Yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurisia tekijöitä koskevan tiedon hallinta 
• Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 
• Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, muunkielisillä ja vieraskielisessä koulutuk-

sessa 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
Vammaisuus yhteiskunnassa 6 os 
Hoitotyö vammaistyössä 8 osp 
Kuntoutus osana vammaistyötä 8 osp 
Ammatillisuus vammaistyössä 10 osp 
Työntekijänä vammaistyössä 18 osp  
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OPINTOJAKSOT 

Vammaisuus yhteiskunnassa 6 osp Hoitotyö vammaistyössä 8 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Vammaistyön asema yhteiskunnassa  

• Hoito- ja palvelujärjestelmä 
• Vammaistyön historia ja ajankohtaisuus 
• Eri vammaisjärjestöt 
• Itsemääräämisoikeus ja osallisuus 
• Lait ja asetukset 
• Ammattieettiset pääperiaatteet 
• Verkostotyö 
• Asuminen, koulutus ja työ 
• Normalisaatio, integraatio, inkluusio ja valtaistu-

minen 
 
Vammaisuuden muodot  

• Kehitys-, aisti-, puhe- ja liikuntavammaisuus, au-
tismin kirjo ja erilaiset oireyhtymät 

• Ensitieto 
 
Mielenterveys ja sosiaaliset ongelmat 

• Terveyden ja hyvinvoinnin riskien tunnistaminen 
vammaistyössä (yksinäisyys, kaltoinkohtelu, 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka, syrjäytynei-
syys ja mielenterveys- ja päihdeongelmat) 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, opintokäynti 
 
Toteuttamistavat:: Lähiopetus, verkkotehtävät, opinto-
käynti, laajennettu työssäoppiminen 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Hoitotyö 

• Hoito- ja palvelusuunnitelma 
• Kuntouttava työote 
• Aseptiikka 
• Hoitotyö (asento- ja liikehoito, haastava käyttäyty-

minen, seksuaalisuus, nestetasapaino, ravitse-
mustila, gastrostooma, letkuruokinta, suun tervey-
dentila, jalkojenhoito, aseptiikka) 

• Hermoston kehitys ja rakenne 
 
Lääkehoito 

• Lääkkeiden käsittely, annostelu, turvallinen anto 
(p.o, s.c, rect., inh., i.m) tarkkailu ja havainnointi 

• Pharmaca Fennica 
• Vammaisen asiakkaan ohjaus lääkkeiden käy-

tössä 
• Lääketehtävä 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, opintokäynti 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitustunnit, opintokäynti, 
laajennettu työssäoppiminen 
 
 

Ammatillisuus vammaistyössä 10 osp Kuntoutus osana vammaisuutta 8 osp 
 
Keskeiset sisällöt:  
  
Opintojen ohjaus   
Ryhmänohjaaja   

• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen  

• Työssäoppimispaikkojen esittely  
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen   
• Ryhmäytymisen tukeminen   
• Ammatillisen kasvun tukeminen   
• Kansainvälistymisen mahdollisuus   
• HOPS päivitys  

 
Opinto-ohjaaja  

• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely   
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi –sivuston esittely  
   
Ammatillisuuden kehittäminen   

• Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma  

                  
  
Työhyvinvointi    

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Ravitsemushoito 

• Kuntouttava työote ja päivittäisten toimintojen tu-
keminen 

• Ravitsemuksen erityispiirteet 
• Ravitsemuksen seuranta 
• Syömisongelmien arviointi 

 
Kuntoutuksen suunnittelu 

• Toimintakyvyn suunnittelu ja arviointi  
• Voimavaralähtöisyys 
• Turvallinen ja toimintakykyä tukeva ympäristö 
• Liikehoito 
• Apuvälineohjaus  
• Ergonomia 

 
Kommunikaatio 

• Ammatillinen vuorovaikutus 
• Selkokieli ja puhetta korvaavat kommunikaatio-

menetelmät 
 
Luovat ja terapeuttiset menetelmät 

• Musiikki, liikunta, kuvallinen ilmaisu ja kädentaidot 
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• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet    
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen    
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat    
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia    
• Työilmapiiri    
• Hätäensiapu    
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen,    
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus     

  
Yrittäjyys ja laatutyö  

• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus,   

• Sisäisen yrittäjyyden periaatteet   
• Oman osaamisen tuotteistaminen ja arviointi  
• Laatusuositukset vammaistyössä  
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvolli-

suudet lähihoitajan työssä   
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus   

 
Englanti  

• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä  
 
Ruotsi  

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin  kielellä  
  
Oppimisympäristöt: Oppilaitos,  verkko-oppimisympä-
ristö, työyhteisöt  
  
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, verkko-opinnot pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokoukset, 
itsenäinen opiskelu  
  

• Toiminnallisen ryhmän ohjaus  
• Sosiaaliset taidot 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, opintokäynti 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitustunnit. projekti, 
laajennettu työssäoppiminen 
 
 

Työntekijänä vammaistyössä 18 osp  
 
Keskeiset sisällöt: 

• Vammaisen asiakkaan ohjaaminen  
  

• Vammaisen asiakkaan hoidon tukeminen 
  
Oppimisympäristöt: Toimintakeskus, asumisyksiköt, eri-
tyisluokat, kuntoutusyksiköt, sairaala, palvelukeskus 
  
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 
 

 
  
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Opiskelija suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito, Kuntoutumisen 
tukeminen) hyväksytysti ennen Vammaistyön osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti:  
 
Ammatillisuus vammaistyössä   

• Opintojen ohjaus: Aktiivinen osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen 
palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  
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• Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suori-
tettu (S).  

• Yrittäjyys ja laatutyö: Tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  
• Työhyvinvointi .Harjoituksiin osallistuminen, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  
• Englannin kieli: Tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  
•  Ruotsin kieli: Tentti, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  

 
Vammaisuus yhteiskunnassa 6 os 

• Vammaistyön asema yhteiskunnassa: tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  
• Vammaisuuden muodot: tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Mielenterveys ja sosiaaliset ongelmat: tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Hoitotyö vammaistyössä 8 osp 

• Lääkehoito: Tentti sisältäen lääkelaskut, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Hoitotyö: Käytännönharjoitus, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Kuntoutus osana vammaistyötä 8 osp 

• Ravitsemushoito: tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Kuntoutuksen suunnittelu: tehtävä, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Kommunikaatio: Käytännönharjoitus, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Luovat ja terapeuttiset menetelmät: Käytännönharjoitus, arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva osaamisalan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opet-
tajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.  
  
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen osaamisalan arvosanan antamista.  
  
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla.  
  
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa vammaistyön ammattitaitonsa toimimalla vammaistyön toimintaympäristöissä. Ammattitaito osoitetaan 
seuraavissa työkokonaisuuksissa: vammaisen asiakkaan hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen suunnittelu, toteutus ja 
arviointi, osaamisen tuotteistamisen suunnittelu, ammatillinen vuorovaikutus, vammaisen asiakkaan tukeminen ja ohjaa-
minen, terveyden, turvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen ja lääkehoito. Lisäksi on hallittava vammaistyötä 
koskeva tieto ja kielitaito asiakaspalvelutilanteessa sekä elinikäisen oppimisen avaintaidot. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTIN 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Vammaistyön 50 osp osaamisalan ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamis- ja arviointisuunnitelma 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yh-
teydessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön normaaliin työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti.  
  
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjen am-
mattivaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  
   
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-
totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.    
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien vammaisten asiakkaiden suunnitelmallista ohjaamista, tukemista ja 
hoitamista. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla. Opiskelija osoittaa vammaistyön ammattitaitonsa toimimalla lähihoi-
tajan työtehtävissä toimintaympäristöissä, joissa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat hoidon, 
huolenpidon, kuntoutuksen tai palvelujen käyttäjiä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyt-
töjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näy-
tön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien 
esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Vammaisen asiakkaan 
hoidon, kasvatuksen ja 
kuntoutuksen suunnittelu, 
toteutus ja arviointi 
 

arvioi asiakkaan toimintatar-
peita ja -kykyä, päivittäistä 
selviytymistä sekä avun tar-
vetta käyttäen joitakin arvi-
ointimenetelmiä. 

arvioi asiakkaan toimintatar-
peita ja -kykyä, päivittäistä 
selviytymistä sekä avun tar-
vetta käyttäen monipuoli-
sesti arviointimenetelmiä. 

arvioi käyttäen monipuoli-
sesti arviointimenetelmiä 
sekä havainnointia ja haas-
tattelua. Perustelee toimin-
taansa asiakkaan toiminta-
tarpeilla ja -kyvyllä, päivittäi-
sellä selviytymisellä sekä 
avun tarpeella. 

suunnittelee ja toteuttaa asi-
akkaan kanssa ja työryh-
män jäsenenä asiakkaalle 
yksilöllisen hoidon, tuen ja 
ohjauksen sekä ymmärtää 
suunnitelmien merkityksen. 
Arvioi suunnitelman toteutu-
mista. 

suunnittelee ja toteuttaa asi-
akkaalle yksilöllisen hoidon, 
tuen ja ohjauksen yhteis-
työssä asiakkaan itsensä ja 
muun työryhmän kanssa 
sekä mahdollisesti omaisten 
tai läheisten kanssa. Arvioi 
suunnitelman toteutumista. 

suunnittelee, toteuttaa asi-
akkaalle yksilöllisen hoidon, 
tuen ja ohjauksen yhteis-
työssä vammaisen asiak-
kaan ja muun työryhmän 
sekä mahdollisesti omaisten 
ja läheisten kanssa sekä 
työskentelee itsenäisesti ar-
vioiden ja kehittäen toimin-
taa. 

toimii moniammatillisen työ-
ryhmän jäsenenä vammais-
työn hoito- ja palvelujärjes-
telmässä ja tuntee sen eri-
laisia järjestäjiä. 

toimii vammaistyön hoito- ja 
palvelujärjestelmässä ja tun-
tee erilaiset palvelujen jär-
jestäjät ja ohjaa asiakkaita 
palvelujen piiriin. 

toimii vammaistyön hoito- ja 
palvelujärjestelmässä ja tun-
tee erilaiset palvelujen jär-
jestäjät sekä ohjaa asiak-
kaat tarkoituksenmukaisen 
palvelun ja tuen piiriin palve-
luohjausta hyödyntäen. 

tietää yhteistyöverkostoja ja 
toimii verkostotyössä. 

tietää yhteistyöverkostot ja 
eri vammaisjärjestöjen toi-
mintaa sekä toimii erilai-
sissa verkostoissa. 

tekee yhteistyötä erilaisten 
verkostojen ja vammaisjär-
jestöjen kanssa. 

tunnistaa asiakkaan elinym-
päristön turvallisuuteen vai-
kuttavat tekijät. 

suunnittelee yhdessä asiak-
kaan kanssa asiakkaalle 
viihtyisän ja turvallisen 
elinympäristön. 

suunnittelee ja toteuttaa yh-
dessä asiakkaan kanssa 
asiakkaalle viihtyisän, tur-
vallisen ja asiakkaan toimin-
takykyä edistävän elinympä-
ristön. 

ohjaa työryhmän jäsenenä 
asiakasta yksilöllisessä (it-
senäisessä tai ryhmämuo-
toisessa) asumisessa. 

ohjaa ja tukee asiakasta yk-
silöllisessä (itsenäisessä tai 
ryhmämuotoisessa) asumi-
sessa. 

tukee asiakkaan valmiuksia 
itsenäiseen, ohjattuun, tuet-
tuun ja autettuun asumi-
seen. Tukee asiakasta hä-
nen elämänhallintaansa 
edistävien muutosten ai-
kaansaamiseksi. 

ohjaa työryhmän jäsenenä 
asiakasta yhteiskunnan tar-
joaman tuen saannissa. 

ohjaa asiakasta yhteiskun-
nan tarjoaman tuen saan-
nissa. 

ohjaa asiakasta ja hänen 
perhettään ja lähiyhteisöään 
yhteiskunnan tarjoaman 
tuen saannissa ja varmistaa 
osaltaan palveluketjun kat-
keamattomuuden. 

tukee työryhmän jäsenenä 
asiakasta kasvussa, kehi-
tyksessä ja oppimisessa 
sekä ammatillisessa koulu-
tuksessa ja itsenäisessä, 

tukee asiakasta kasvussa, 
kehityksessä ja oppimisessa 
sekä ammatillisessa koulu-
tuksessa ja itsenäisessä, 

tukee, ohjaa ja motivoi asia-
kasta kasvussa, kehityk-
sessä ja oppimisessa sekä 
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tuetussa ja ohjatussa 
työssä. 

tuetussa ja ohjatussa 
työssä. 

ammatillisessa koulutuk-
sessa ja itsenäisessä, tue-
tussa ja ohjatussa työssä. 

toimii työryhmän jäsenenä 
kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti. 

toimii kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti. 

toimii kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti ja 
ohjaa asiakkaita niiden mu-
kaiseen toimintaan. 

 
Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista. 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman osaami-
sensa tuotteistamismahdolli-
suuksia. 

suunnittelee ja kehittää aktii-
visesti yrittäjyysvalmiuksi-
aan. Arvioi realistisesti 
oman osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuksia. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Ammatillinen vuorovaiku-
tus 

toimii yksilöllisesti ammatilli-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa asiakkaiden kanssa. 

toimii yksilöllisesti ammatilli-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa asiakkaiden kanssa 
ja perustelee toimintaansa 
vammaisten asiakkaiden 
tarpeista lähtien. 

toimii yksilöllisesti ammatilli-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa asiakkaiden kanssa 
ja perustelee monipuolisesti 
toimintaansa vammaisten 
asiakkaiden tarpeista läh-
tien. 

käyttää joitakin puhetta tu-
kevia ja korvaavia viestintä-
menetelmiä. 

käyttää puhetta tukevia ja 
korvaavia viestintämenetel-
miä sekä ohjaa asiakasta il-
maisemaan itseään. 

käyttää monipuolisesti pu-
hetta tukevia ja korvaavia 
viestintämenetelmiä sekä 
ohjaa ja kannustaa asia-
kasta käyttämään niitä tie-
donvälityksessä ja tiedon-
saannissa ja kehittää asiak-
kaan kommunikaatioympä-
ristöä. 

 
Vammaisen asiakkaan tu-
keminen ja ohjaaminen 
 

kunnioittaa asiakkaan itse-
määräämisoikeutta. 

kunnioittaa asiakkaan itse-
määräämisoikeutta ja mah-
dollistaa toiminnallaan asi-
akkaalle päivittäiseen elä-
mään liittyvien valintojen 
teon. 

kunnioittaa ja tukee asiak-
kaan itsemääräämisoikeutta 
ja osallisuutta sekä kehittää 
asiakkaan mahdollisuuksia 
päivittäiseen elämään liitty-
vien valintojen tekoon. 

tukee työryhmän jäsenenä 
eri-ikäisiä ja eri tavalla vam-
maisia asiakkaita ja heidän 
läheisiään ensitiedon saami-
sessa. 

tukee asiakkaita ja heidän 
läheisiään ensitiedon saami-
sessa. 

tukee ja ohjaa luontevasti 
asiakkaita ja heidän läheisi-
ään ensitiedon saamisessa 
tilanteen vaatimalla tavalla. 

tukee ja ohjaa työryhmän jä-
senenä asiakasta päivittäi-
sissä perustoiminnoissa ot-
taen huomioon hänen voi-
mavaransa. 

tukee ja ohjaa asiakasta yk-
silöllisesti päivittäisissä pe-
rustoiminnoissa ottaen huo-
mioon hänen voimavaransa. 

tukee ja ohjaa itsenäisesti ja 
yksilöllisesti asiakasta päi-
vittäisissä perustoimin-
noissa sekä kannustaa ja 
rohkaisee häntä omien voi-
mavarojen käyttöön. 

toteuttaa työryhmän jäse-
nenä asiakkaan asento- ja 
liikehoitoa annettujen ohjei-
den mukaan ja käyttää tar-
vittaessa apuvälineitä (esim. 
liikkumisen, siirtojen, kom-
munikaation, ympäristönhal-
linnan, aistien ja päivittäis-
ten toimintojen apuvälineet) 
sekä ohjaa asiakasta niiden 
käytössä. 

toteuttaa asiakkaan asento- 
ja liikehoitoa ja ohjaa tarvit-
taessa vammaista asiakasta 
apuvälineiden hankinnassa 
ja käytössä yhteistyössä 
muiden asiantuntijoiden 
kanssa. 

toteuttaa asiakkaan asen-
toja liikehoitoa ja havaitsee 
tarvittaessa asiakkaan apu-
välineiden tarpeen ja ohjaa 
niiden hankinnassa ja käy-
tössä sekä ymmärtää niiden 
merkityksen asiakkaan toi-
mintakyvyn edistämisessä. 

tukee ja ohjaa asiakasta 
elämänhallinnassa ja mie-
lekkään ja virikkeellisen ar-
jen suunnittelussa. 

tukee asiakasta elämänhal-
linnassa sekä tukee ja ohjaa 
asiakasta ja hänen lähiver-
kostoaan suunnittelemaan 
ja toteuttamaan mielekästä 
ja virikkeellistä arkea. 

tukee asiakasta elämänhal-
linnassa ja tukee, ohjaa ja 
motivoi häntä ja hänen lähi-
verkostoaan suunnittele-
maan ja toteuttamaan mie-
lekästä ja virikkeellistä ar-
kea. 
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tukee asiakasta sosiaalisten 
taitojen ylläpitämisessä. 

tukee asiakasta sosiaalisten 
taitojen vahvistumisessa ja 
kannustaa ja motivoi asia-
kasta osallistumaan ympä-
röivän yhteiskunnan toimin-
taan. 

tukee monipuolisesti asia-
kasta sosiaalisten taitojen 
vahvistumisessa ja kannus-
taa ja motivoi asiakasta 
osallistumaan ympäröivän 
yhteiskunnan toimintaan. 

ottaa työssään huomioon 
musiikin, liikunnan ja käden-
taitojen merkityksen asiak-
kaalle ja työryhmän jäse-
nenä ohjaa toiminnallisia 
ryhmiä hyödyntäen joitakin 
luovia ja terapeuttisia mene-
telmiä. 

ottaa työssään huomioon 
musiikin, liikunnan ja käden-
taitojen merkityksen asiak-
kaalle ja ohjaa toiminnallisia 
ryhmiä hyödyntäen joitakin 
luovia ja terapeuttisia mene-
telmiä. 

ohjaa ja kehittää luovasti ja 
persoonallisesti toiminnalli-
sia ryhmiä (kuvallinen il-
maisu, kädentaidot, musiikki 
ja liikunta) sekä hyödyntää 
luovia ja terapeuttisia mene-
telmiä. 

 
Terveyden, turvallisuuden 
ja toimintakyvyn huomioon 
ottaminen 
 

tukee ja ohjaa työryhmän jä-
senenä asiakasta terveyden 
edistämisessä ja sekä ter-
veyden ja hyvinvoinnin ris-
kien ja haittojen (yksinäi-
syys, syrjäytyneisyys, kal-
toinkohtelu, perhe- ja lähi-
suhdeväkivallan uhka ja 
mielenterveys- ja päihdeon-
gelmat) ehkäisemisessä ja 
niissä selviytymisessä. Toi-
mii yhteistyössä muiden asi-
antuntijoiden kanssa. 

tukee ja ohjaa voimavara-
lähtöisesti asiakasta tervey-
den edistämisessä ja sekä 
terveyden ja hyvinvoinnin 
riskien ja haittojen ehkäise-
misessä ja niissä selviytymi-
sessä. Ohjaa asiakkaan ti-
lanteen mukaan esimerkiksi 
mielenterveys-, päihde- tai 
kriisipalveluihin ja hyödyn-
tää asiantuntija-apua. 

tukee ja ohjaa voimavara-
lähtöisesti ja itsenäisesti 
asiakasta terveyden edistä-
misessä ja sekä terveyden 
ja hyvinvoinnin riskien ja 
haittojen ehkäisemisessä ja 
niissä selviytymisessä. Oh-
jaa ja motivoi asiakkaan ti-
lanteen mukaan esimerkiksi 
mielenterveys-, päihde- tai 
kriisipalveluihin ja hyödyn-
tää monipuolisesti asiantun-
tija-apua. 

kohtaa työryhmän jäsenenä 
haastavasti käyttäytyviä asi-
akkaita, tunnistaa oman val-
lankäyttönsä rajat ja noudat-
taa työyhteisön toimintaperi-
aatteita. 

kohtaa haastavasti käyttäy-
tyviä asiakkaita, tunnistaa 
oman vallankäyttönsä rajat 
ja soveltaa työyhteisön toi-
mintaperiaatteita. 

ennaltaehkäisee haastavia 
tilanteita sekä kohtaa haas-
tavasti käyttäytyviä asiak-
kaita tunnistaen oman val-
lankäyttönsä rajat ja sovel-
taa työyhteisön toimintaperi-
aatteita. 

tunnistaa seksuaalisuuden 
osaksi asiakkaan identiteet-
tiä ja persoonallisuutta. 

tukee asiakkaan seksuaali-
suutta osana tämän identi-
teettiä ja persoonallisuutta. 

tukee asiakkaan seksuaali-
suutta osana identiteettiä ja 
persoonallisuutta sekä an-
taa tarvittaessa työryhmän 
jäsenenä turvataitokasva-
tusta. 

tarkkailee asiakkaan neste-
tasapainoa tavallisissa tilan-
teissa ja tiedottaa havain-
noistaan. 

tarkkailee asiakkaan neste-
tasapainoa ja sen häiriöitä 
ja tiedottaa havainnoistaan 
kirjallisesti ja suullisesti. 

tarkkailee asiakkaan neste-
tasapainoa ja sen häiriöitä 
ja toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla sekä tiedottaa ha-
vainnoistaan kirjallisesti ja 
suullisesti. 

tarkkailee ja havainnoi asi-
akkaan ravitsemustilaa ja 
tiedottaa havainnoistaan ja 
hoitaa työryhmän jäsenenä 
ravitsemuksen erityistilan-
teita (letkuruokinta ja gast-
rostooma). 

tarkkailee asiakkaan ravitse-
mustilaa ja tunnistaa ja hoi-
taa siinä esiintyviä häiriöitä 
sekä ravitsemuksen erityisti-
lanteita. 

tarkkailee, havainnoi ja hoi-
taa itsenäisesti asiakkaan 
ravitsemuksen erityistilan-
teita. 

tunnistaa asiakkaan suun-
hoidon erityistarpeet ja moti-
voi asiakasta suunhoidossa. 

havainnoi ja arvioi asiak-
kaan suun terveydentilaa 
sekä hoitaa siihen liittyviä 
ongelmia ja motivoi asia-
kasta suunhoidossa. 

havainnoi ja arvioi asiak-
kaan suun terveydentilaa ja 
hoitaa ja ennaltaehkäisee 
siihen liittyviä ongelmia sekä 
motivoi asiakasta suunhoi-
dossa. 

tunnistaa asiakkaan jalko-
jenhoidon erityistarpeet. 

havainnoi ja arvioi asiak-
kaan jalkojen terveydentilaa 
sekä hoitaa siihen liittyviä 
ongelmia. 

havainnoi ja arvioi asiak-
kaan jalkojen terveydentilaa 
sekä hoitaa ja ennaltaehkäi-
see siihen liittyviä ongelmia. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa asiakkaalle lääkkeitä 
määräysten mukaan turvalli-
sesti (p.o., s.c., rect., inh., 

käsittelee, annostelee ja an-
taa asiakkaalle lääkkeitä 
määräysten mukaan turvalli-
sesti (p.o., s.c., rect., inh., 

käsittelee, annostelee ja an-
taa asiakkaalle lääkkeitä 
määräysten mukaan turvalli-
sesti (p.o., s.c., rect., inh., 
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i.m.) sekä seuraa lääkkei-
den vaikutusta ja tiedottaa 
havainnoistaan työryhmälle. 

i.m.), seuraa lääkkeiden vai-
kutusta sekä niiden haitta- 
ja sivuvaikutuksia sekä tie-
dottaa havainnoistaan työ-
ryhmälle. 

i.m.) ja tarkkailee lääkkeiden 
vaikutuksia ja niiden haitta- 
ja sivuvaikutuksia ja vam-
maisen henkilön lääkkeiden 
käyttöä ja tiedottaa havain-
noistaan työryhmälle. Ohjaa 
ja motivoi vammaista asia-
kasta ja hänen omaisiaan 
tarpeellisessa lääkkeiden 
käytössä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Vammaisuuden muotoja, 
syitä sekä vammaisen asi-
akkaan terveyden ja hyvin-
voinnin uhkia koskevan 
tiedon hallinta 
 

hyödyntää työssään tietoa 
tavallisimmista vammaisuu-
den muodoista ja niiden 
taustalla olevista syistä (ke-
hitysvammaisuus, aistivam-
maisuus, puhevammaisuus, 
liikuntavammaisuus, autis-
min kirjo sekä erilaisia oi-
reyhtymiä). 

perustelee pääsääntöisesti 
toimintaansa tiedoilla asiak-
kaiden vammaisuuden muo-
doista ja syistä sekä vam-
maisuuteen liittyvistä lisä-
vammoista ja sairauksista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla asiak-
kaiden vammaisuuden muo-
doista, syistä, lisävam-
moista ja sairauksista. 

hyödyntää työssään tietoa 
hermoston kehityksestä, ra-
kenteesta, toiminnasta ja 
niissä esiintyvistä häiriöistä 
sekä pitkäaikaissairauksista. 

perustelee pääsääntöisesti 
toimintaansa tiedoilla her-
moston kehityksestä, raken-
teesta, toiminnasta, häiri-
öistä sekä pitkäaikaissai-
rauksista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla her-
moston kehityksestä, raken-
teesta, toiminnasta, häiri-
öistä sekä pitkäaikaissai-
rauksista. 

hyödyntää työssään tietoa 
vammaisen asiakkaan mie-
lenterveys- ja päihdeongel-
mista sekä riippuvuuksista. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla vammaisen asiakkaan 
mielenterveys- ja päihdeon-
gelmista sekä riippuvuuk-
sista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla vam-
maisen asiakkaan mielen-
terveys- ja päihdeongel-
mista sekä riippuvuuksista. 

 
Vammaisen asiakkaan ter-
veyden ja hyvinvoinnin 
edistämistä koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
vammaisen asiakkaan ter-
veyden ja hyvinvoinnin edis-
tämisestä. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla vammaisen asiakkaan 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla vam-
maisen asiakkaan tervey-
den ja hyvinvoinnin edistä-
misestä ja hankkii aktiivi-
sesti lisätietoa. 

 
Hoito-, kasvatus- ja kun-
toutusmenetelmiä koske-
van tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
hoitoon, kasvatukseen ja 
kuntoutukseen liittyvistä me-
netelmistä. 

perustelee toimintaansa hoi-
toon, kasvatukseen ja kun-
toutukseen liittyvällä tie-
dolla. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa hoitoon, kas-
vatukseen ja kuntoutukseen 
liittyvällä tiedolla. 

hyödyntää työssään kun-
touttavan työotteen periaat-
teita ja tavallisimpia kuntou-
tusmenetelmiä. 

perustelee toimintaansa 
kuntouttavaan työotteeseen 
ja tavallisimpiin kuntoutus-
menetelmiin liittyvällä tie-
dolla. 

perustelee toimintaansa 
kuntouttavaan työotteeseen 
ja kuntoutusmenetelmiin ja 
eri vammaryhmiin liittyvällä 
tiedolla. 

 
Lääkehoitoa koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
tavallisimmista vammais-
työssä käytettävistä lääk-
keistä ja niiden vaikutuksista 
ja väärinkäytöstä. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla vammaistyössä käytet-
tävistä lääkkeistä, niiden 
vaikutuksista sekä haitta- ja 
sivuvaikutuksista sekä lääk-
keiden väärinkäytön ilmi-
öistä. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla vam-
maistyössä käytettävistä 
lääkkeistä, niiden vaikutuk-
sista sekä haitta- ja sivuvai-
kutuksista sekä lääkkeiden 
väärinkäytön ilmiöistä. 

Normalisaation, integraa-
tion ja inkluusion ja valtais-
tumisen periaatteita koske-
van tiedon hallinta 

noudattaa työssään normali-
saation, integraation, in-
kluusion ja valtaistumisen 
periaatteita. 

perustelee toimintaansa 
normalisaation, integraation, 
inkluusion ja valtaistumisen 
periaatteilla. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa normalisaa-
tion, integraation, inkluusion 
ja valtaistumisen periaat-
teilla. 

 
Yhteiskunnallisia, taloudel-
lisia ja kulttuurisia tekijöitä 
koskevan tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
vammaistyön historiasta ja 
ajankohtaisista vammais-
työn kysymyksistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
vammaistyön historiasta ja 
ajankohtaisista vammais-
työn kysymyksistä ja ym-
märtää niiden merkityksen 
työssään. 

hyödyntää työssään tietoa 
vammaistyön historiasta, 
ajankohtaisista vammais-
työn kysymyksistä ja tulevai-
suuden haasteista ja ym-
märtää niiden merkityksen 
työssään. 
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ottaa huomioon työssään 
yhteiskunnan taloudellisten 
tekijöiden vaikutuksia vam-
maisen asiakkaan elinoloi-
hin. 

ottaa huomioon työssään 
yhteiskunnan taloudellisten 
ja poliittisten tekijöiden vai-
kutukset vammaisen asiak-
kaan elinoloihin. 

ottaa huomioon työssään 
yhteiskunnan taloudellisten, 
poliittisten ja kulttuuristen te-
kijöiden vaikutukset vam-
maisen asiakkaan ja hänen 
perheensä ja lähiyhteisönsä 
elinoloihin. 

hyödyntää tutuissa työtilan-
teissa tietoa eri kulttuurien 
ja vähemmistöryhmien suh-
tautumisesta vammaisiin 
asiakkaisiin. 

hyödyntää työssään tietoa 
eri kulttuurien ja vähemmis-
töryhmien suhtautumisesta 
vammaisiin asiakkaisiin. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa eri kulttuu-
rien ja vähemmistöryhmien 
suhtautumisesta vammaisiin 
asiakkaisiin. 

 
Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna työs-
sään tietoa vammaistyön 
yrittäjyydestä, osaamisen 
tuotteistamisesta ja sisäisen 
yrittäjyyden merkityksestä. 

hyödyntää työssään tietoa 
vammaistyön yrittäjyydestä, 
osaamisensa tuotteistami-
sesta sekä toimii sisäisen 
yrittäjyyden periaatteiden 
mukaan. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa vammais-
työn yrittäjyydestä ja osaa-
misensa tuotteistamisesta ja 
toimii sisäisen yrittäjyyden 
periaatteiden mukaan. 

 
Työehtosopimusta, työn-
hakuasiakirjoja ja työsopi-
musta koskevan tiedon 
hallinta 

osoittaa työssään tietonsa 
lähihoitajan työhön liittyvistä 
työehtosopimuksen mukai-
sista oikeuksista ja velvolli-
suuksista sekä työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

perustelee toimintaansa lä-
hihoitajan työtä määrittele-
villä työehtosopimuksen oi-
keuksilla ja velvollisuuksilla. 
Osoittaa työssään tietonsa 
työnhakuasiakirjojen ja työ-
sopimuksen laadinnasta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä työehto-
sopimuksen oikeuksilla ja 
velvollisuuksilla. Osoittaa 
työssään tietonsa työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä. 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä. 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja selviy-
tyy auttavasti palvelutilan-
teesta yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä sekä hoi-
taa palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä. 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä sekä hoi-
taa palvelutilanteen jousta-
vasti toisella kotimaisella 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelmarat-
kaisu 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella ja ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. Pyytää tarvit-
taessa ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa työ-
tilanteissa, tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja kehittämis-
tarpeitaan. Antaa palautetta 
esittäen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

tekee työhönsä liittyviä va-
lintoja ja päätöksiä sekä rat-
kaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia. Perustelee 
toimintaansa ammatillisilla 
tiedoilla ja hankkii tarvitta-
essa lisätietoa. 
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Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii ammatillisesti vuoro-
vaikutustilanteissa erilaisten 
ihmisten kanssa ja työryh-
män jäsenenä. 

toimii ammatillisesti ja yh-
teistyökykyisesti vuorovaiku-
tustilanteissa sekä ilmaisee 
näkökantojaan selkeästi. 

toimii ammatillisesti, yhteis-
työkykyisesti ja tilanteen 
vaatimalla tavalla vuorovai-
kutustilanteissa sekä ilmai-
see näkökantojaan selkeästi 
ja rakentavasti. 

 
Ammattietiikka 

työskentelee vammaistyön 
arvoperustan, ammattieet-
tisten periaatteiden ja toi-
mintaperiaatteiden, säädös-
ten ja säännösten mukai-
sesti. 

työskentelee vammaistyön 
arvoperustan, ammattieet-
tisten periaatteiden ja toi-
mintaperiaatteiden, säädös-
ten ja säännösten mukai-
sesti sekä perustelee toi-
mintaansa niillä. 

työskentelee vammaistyön 
arvoperustan, ammattieet-
tisten periaatteiden ja toi-
mintaperiaatteiden, säädös-
ten ja säännösten mukai-
sesti ja perustelee monipuo-
lisesti toimintaansa niillä. 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

huolehtii omasta työkyvys-
tään, turvallisuudestaan, 
työhyvinvoinnistaan ja ter-
veydestään. 

huolehtii omasta työkyvys-
tään sekä edistää sitä ja ter-
veyttään. 

huolehtii omasta terveydes-
tään ja työkyvystään sekä 
edistää omaa ja työyhteisön 
hyvinvointia. 

asennoituu myönteisesti 
työturvallisuuteen sekä nou-
dattaa turvallisuutta koske-
via ohjeita. Välttää työympä-
ristöön liittyviä vaaroja ja 
terveyshaittoja. 

havainnoi ja ennakoi työym-
päristössä esiintyviä vaaroja 
ja terveyshaittoja sekä huo-
lehtii omasta ja asiakkaan 
turvallisuudesta. 

havainnoi ja ennakoi työym-
päristössä esiintyviä vaaroja 
ja terveyshaittoja. Kehittää 
työturvallisuutta poistamalla 
omia, asiakkaan ja työyhtei-
sön turvallisuuteen liittyviä 
riskejä. 

toimii työpaikan hygienia-
käytäntöjen ja aseptisen 
työjärjestyksen mukaisesti 
ja huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan. 

toimii aseptisten periaattei-
den mukaisesti eri toimin-
taympäristöissä. 

soveltaa aseptisen toimin-
nan periaatteita eri toimin-
taympäristöissä ja peruste-
lee toimintansa. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein ja ennaltaehkäisee 
työn aiheuttamia tapaturmia 
ja vammoja. 

käyttää ergonomisesti oi-
keita työskentelytapoja ja 
ennaltaehkäisee työn ai-
heuttamia tapaturmia ja 
vammoja. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein hyödyntäen asiak-
kaan voimavaroja ja apuvä-
lineitä sekä kehittää työym-
päristön ergonomista toimi-
vuutta. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään Vammaistyön osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.11 VANHUSTYÖN OSAAMISALA 
 

2.11.1 VANHUSTYÖ 50 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 
 
Opiskelija osaa 
 

• työskennellä vanhustyön eettisten periaatteiden ja ikääntyneiden palveluiden laatusuositusten mukaisesti sekä 
kehittää vanhustyötä 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida vanhusten hoitoa ja palvelua ottaen huomioon asiakkaan voimavarat ja osalli-
suuden 

• käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitojaan työskennellessään vanhusten ja heidän läheistensä kanssa 
• tukea ja ohjata vanhuksia päivittäisissä toiminnoissa kuntouttavaa työotetta käyttäen 
• motivoida ja ohjata vanhuksia liikuntaan ja lihaskunnon ylläpitämiseen 
• edistää vanhuksen elämänlaatua ottaen huomioon hänen ainutlaatuisen elämäntilanteensa ja elämänhistori-

ansa 
• ohjata toimintakyvyiltään erilaisia vanhusryhmiä 
• ohjata vanhuksia ja heidän läheisiään terveyden edistämisessä (terveellisen elämän mahdollistaminen, haittojen 

ja sairauksien ehkäisy, hoito sekä kuntoutus), sosiaalisissa ja psyykkisissä ongelmissa sekä erilaisten palvelu-
jen hakemisessa ja käytössä 

• toteuttaa lääkehoitoa 
• hyödyntää oman alansa tietoperustaa 
• hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
• suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
• kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan 
• työskennellä yhteistyössä muiden toimijoiden ja verkostojen kanssa 
• edistää omaa työhyvinvointia ja työturvallisuuttaan. 

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 
 
Keskeiset sisällöt: 
 

• Suunnitelmallinen työskentely 
• Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu 
• Ammatillinen vuorovaikutus 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten toimintakyvyn tukeminen 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten arjen mielekkyyden edistäminen 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten terveyden edistäminen 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten lääkehoidon toteuttaminen 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten sosiaalisissa ongelmissa tukeminen 
• Kuoleman kohtaaminen 
• Vanhuskäsitystä ja elämänhistoriaa koskevan tiedon hallinta 
• Fyysisiä ja psykososiaalisia vanhenemismuutoksia koskevan tiedon hallinta 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten arjen mielekkyyttä koskevan tiedon hallinta 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten terveyden edistämistä koskevan tiedon hallinta 
• Vanhusten ja/tai muistisairaiden ihmisten asemaa ja oikeuksia koskevan yhteiskunnallisen tiedon hallinta 
• Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta 
• Yrittäjyyttä ja osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta 
• Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa, alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä, ruotsinkielisillä, 

muun kielisillä ja vieraskielisessä koulutuksessa 
• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Ammattietiikka 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Opintojaksot: 
Yksilöllinen vanhustyö 8 osp 
Vanhenemisprosessi ja sairaudet 6 osp 
Arjen mielekkyyden edistäminen 8 osp 
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Ammatillisuus vanhustyössä 10 osp 
Työntekijänä vanhustyössä 18 osp 

• Toiminta vanhustyön toimintaympäristössä 
• Toiminta muistisairaiden hoitotyössä 

 

OPINTOJAKSOT 

Ammatillisuus vanhustyössä 10 osp Yksilöllinen vanhustyö 8 osp 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Opintojen ohjaus  
Ryhmänohjaaja  

• Osaamisalan yleisesittely ja ammattitaitovaati-
muksiin perehtyminen 

• Työssäoppimispaikkojen esittely 
• Opiskeluun liittyvien käytännön asioiden kertaa-

minen  
• Ryhmäytymisen tukeminen  
• Ammatillisen kasvun tukeminen  
• Kansainvälistymisen mahdollisuus  
• HOPS päivitys 

Opinto-ohjaaja 
• Sähköisten työnhakupalveluiden esittely  
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen, ura-

ohjaus, opintopolku.fi –sivuston esittely 
  
Ammatillisuuden kehittäminen  

•  Toiminnallinen kehittämistehtävä ryhmätyönä, 
esim. teemapäivä, virikepäivä, tapahtuma 

 
Työhyvinvointi   

• Työpaikan hyvinvointi- ja työsuojeluohjeet   
• Työnohjaukselliset keskustelut ja niiden hyödyn-

täminen   
• Paikallisen työsuojeluorganisaation toimintatavat   
• Oman työkyvyn ylläpitäminen ja ergonomia   
• Työilmapiiri   
• Hätäensiapu   
• Haasteellisen asiakkaan kohtaaminen   
• Paloturvallisuus, hätäsiirrot, alkusammutus    

 
Yrittäjyys ja laatutyö 

• Yrityksen perustaminen, liikeidea, yritysmuodot, 
rahoitus,  

• Sisäisen yrittäjyyden periaatteet  
• Oman osaamisen tuotteistaminen ja arviointi 
• Laatusuositukset vanhustyössä 
• Työehtosopimuksen mukaiset oikeudet ja velvolli-

suudet lähihoitajan työssä  
• Työnhakuasiakirjat ja työsopimus  

 
Englanti 

• Palvelutilanteen hoitaminen englannin kielellä 
 
Ruotsi 

• Palvelutilanteen hoitaminen ruotsin  kielellä 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos,  verkko-oppimisympä-
ristö, työympäristöt 
 
Toteuttamistavat:  Lähiopetus, verkko-opinnot pienryh-
mätyöskentely, seminaarit, harjoitukset, yhteisökokoukset, 

 
Keskeiset sisällöt: 
Vanhustyön etiikka ja asema  

• Vanhustyön historiaa 
•  Vanhustyön eettiset periaatteet  
•  Vanhuskäsitykset ja niiden sidonnaisuus moni-

kulttuurisuuteen 
•  Perheen ja lähiyhteisön merkitys vanhustyössä  
•  Omaishoitajuus  
•  Elämänhistorian merkitys nykytilanteeseen  
•  Vanhusten ja muistisairaiden palvelut ja sosiaa-

lietuudet  
•  Oikeudelliset erityiskysymykset liittyen esim.  
• edunvalvojan järjestämiseen, kuolemaan, hau-

taukseen  
•  Ikääntyneiden palveluihin ja hoitoon liittyvät suo-

situkset ja säädökset 
• osallisuuden kartoittaminen ja tukeminen 

Hoitotyö  
• Elintoimintojen tarkkailu ja tukeminen 
•  Uni-valverytmin tarkkailu ja tukeminen  
•  Hygienian hoidossa ja pukeutumisessa ohjaami-

nen ja auttaminen 
•  Suun hoidon, jalkojen hoidon ja ihon hoidon  
• erityisongelmien huomiointi  
•  Inkontinenssiongelmissa auttaminen ja tukemi-

nen 
•  Kivun hoito  
•  Kuoleman kohtaaminen ja kuolevan vanhuksen  
• hoitaminen  
• Aseptinen toiminta  
• Ergonomian noudattaminen  

Lääkehoito  
•  Lääkkeiden oikea käsittely, annostelu ja jakami-

nen  
• turvallisesti  
•  Asiakkaan ja hänen läheistensä ohjaaminen 

lääkkeiden  
• käytössä, säilyttämisessä, hävittämisessä ja  
• lääkemääräysten uusimisessa  
•  Lääkkeiden vaikutusten ja yhteisvaikutusten tark-

kailu  
• Tunnistaa yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia  
•  Tunnistaa lääkkeiden väärinkäytön ilmiöitä  

 
Oppimisympäristöt:  Oppilaitos, vanhusten palvelukes-
kukset, yritykset, verkkoympäristö 
 
Toteuttamistavat: luennot, harjoitukset 
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itsenäinen opiskelu 
 

Vanhenemisprosessi ja sairaudet 6 osp Arjen mielekkyyden edistäminen 8 osp 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Vanhenemisprosessi 

• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen vanhenemi-
nen 

• Vanhenemismuutokset 
 
Sosiaaliset ongelmatilanteet 

• Yksinäisyys, syrjäytyneisyys, kaltoinkohtelu, 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhka, päihdeongel-
mat 

 
Tavallisimmat ikäihmisten sairaudet ja niiden hoito 

• Muistisairaudet ja niiden hoito 
• Sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden hoito 
• Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja niiden hoito 
• Kotitapaturmat ja kaatumiset 
• Diabetes 
• Syöpäsairaudet 
• Ruuansulatuskanavan sairaudet 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, ryhmätyöt, tehtävät 
 

 
Keskeiset sisällöt: 
 
Ravitsemishoito  

• Ravitsemuksen erityiskysymykset, ravitsemus-
suositukset, virheravitsemus, diabetes, syöpäsai-
raudet, ruuansulatuskanavan sairaudet, päihtei-
den käytön vaikutukset   

• Perinteiset ruokailutottumukset  
• Ruoanvalmistuksessa ohjaaminen ja auttaminen-

nestetasapainon seuranta 
 
Toimintakyvyn tukeminen  

• Fyysisen ja psykososiaalisen ympäristön merkitys 
turvallisuuteen ja toimintakykyyn  

• Kuntouttava työote toimintakyvyn tukemisessa 
• Geroteknologian hyödyntäminen toimintakyvyn ja 

arjen mielekkyyden edistäjänä 
• Apuvälineiden käytön ohjaus  
• esteettömyyden huomiointi 
• jalkojen toimintakunnon tarkastaminen ja kaatu-

mistapaturmien ehkäisy 
• Ohjaaminen liikkumaan ja lihaskunnon vahvista-

miseen  
• Ohjaaminen liikkumaan ja lihaskunnon vahvista-

miseen  
 
Viriketoiminnan ohjaus  

• Musiikki, tanssi, pelit, ulkoilu, muistelu, kirjalli-
suus, valokuvaterapia, kädentaidot, puutarhan 
hoito, leipominen ja arkiaskareet, saduttaminen 

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, vanhusten palvelukes-
kukset, yritykset, verkkoympäristö 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, ryhmätyöt, haastattelut, 
tehtävät 
 

Työntekijänä vanhustyössä 18 osp  
 
Keskeiset sisällöt:  

• Toiminta vanhustyön toimintaympäristössä 
• Toiminta muistisairaiden hoitotyössä 

 
Oppimisympäristöt: Vanhustyön toimintaympäristöt, 
verkko-oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 
 
Opiskelijan tulee suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutu-
misen tukeminen) hyväksytysti ennen vanhustyön osaamisalan ammattiosaamisen näyttöä. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 
 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä osaamisalassa oppimista arvioidaan: 
Ammatillisuus vanhustyössä 

• Opintojen ohjaus: Osallistuminen tunti- ja ryhmätyöskentelyyn, opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute (S)  
• Ammatillisuuden kehittäminen: Suunnitelman ja toteutuksen kuvaus kirjallisesti. Arvioidaan arvosanalla suori-

tettu (S) 
• Työhyvinvointi: Harjoituksiin osallistuminen. Arviointi arvosanalla suoritettu (S) 
• Yrittäjyys ja laatutyö tehtävä arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Englanti: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 
• Ruotsi: Tentti arvioidaan arvosanalla suoritettu (S) 

 
Yksilöllinen vanhustyö 

• Vanhustyön etiikka ja asema, Tehtävä (S) 
• Lääkehoito (Tentti S) 

 
Vanhenemisprosessi ja sairaudet 

• Tehtävä muistisairauksista ja niiden hoidosta (S) 
 
Arjen mielekkyyden edistäminen 

• Viriketoimintaan ja toimintakykyyn liittyvä tehtävä tai tapahtuma(S) 
• Ravitsemishoidon tehtävä (S)  

 
Toiminta vanhustyössä 

• Toiminta muistisairaiden hoitotyössä ja toiminta vanhustyön toimintaympäristöissä, 
• Itsearviointi, palautekeskustelut, työpaikkaohjaajan ja opettajan suullinen / kirjallinen palaute, työssäoppimisen 

tehtävä, arvioidaan suoritettu (S). 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA OSAAMISALAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
 
Todistukseen tuleva osaamisalan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opet-
tajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksy-
tysti suoritettu ennen osaamisalan arvosanan antamista. 
 
Osaamisalan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Ammattiosaamisen näyttö 
Opiskelija osoittaa osaamisensa vanhustyössä vanhuksen ja muistisairaan hoidossa ammattiosaamisen näytössä toimi-
malla lähihoitajan työtehtävissä kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutalossa tai - keskuksessa, muistisairaiden yksi-
kössä, laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai sairaalassa. 
 
Muu osaamisen arviointi: 
Ensiapu ja peruselvytys taidot arvioidaan harjoitustuntien yhteydessä (suoritettu). 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 
 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Vanhustyön 50 osp osaamisalan ammattiosaamisen näytön toteut-
tamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 
 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhtey-
dessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammat-
tivaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
  
Siltä osin kuin osaamisalassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.   
  

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 
 
Vanhuksen hyvää hoitoa ja hoivaamista sekä arjen mielekkyyden tukemista voimavaralähtöisesti. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa vanhustyössä vanhuksen ja muistisairaan hoidossa ammattiosaamisen näytössä toimi-
malla lähihoitajan työtehtävissä kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutalossa tai - keskuksessa, muistisairaiden yksi-
kössä, laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai sairaalassa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 
 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttö-
jen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön 
sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteel-
lisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 
 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 
 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Suunnitelmallinen työsken-
tely 

suunnittelee työnsä vanhus-
työn eettisiä periaatteita 
noudattaen työyksikön toi-
mintaan sopivaksi.Ottaa toi-
minnassaan huomioon es-
teettömyyden  

suunnittelee työnsä vanhus-
työn eettisiä periaatteita 
noudattaen ja hahmottaa 
työnsä kokonaisuutena työ-
yksikön toimintaan sopi-
vaksi.Ottaa toiminnassaan 
huomioon esteettömyyden  

suunnittelee työnsä vanhus-
työn eettisiä periaatteita 
noudattaen, ottaa huomioon 
asiakkaan erityispiirteitä 
sekä esteettömyyden ja 
muuttaa tarvittaessa jousta-
vasti muuttamaan toimin-
taansa. 

kartoittaa asiakkaan toimin-
takykyä, tapoja, tottumuksia 
ja elämänhistoriaa, osalli-
suutta, mahdollisia sosiaali-
sia ongelmia sekä hoidon ja 
palvelun tarpeita työryhmän 
tukemana. 

kartoittaa voimavaralähtöi-
sesti asiakkaan toimintaky-
kyä, tapoja, tottumuksia ja 
elämänhistoriaa, osalli-
suutta, mahdollisia sosiaali-
sia ongelmia sekä hoidon ja 
palvelun tarpeita toimintaky-
kymittareita hyödyntäen. 

kartoittaa voimavaralähtöi-
sesti asiakkaan toimintaky-
kyä, tapoja, tottumuksia ja 
elämänhistoriaa, osallisuutts 
mahdollisia sosiaalisia on-
gelmia sekä hoidon ja pal-
velun tarpeita toimintakyky-
mittareita hyödyntäen myös 
vaativissa asiakastilan-
teissa. 

laatii tai päivittää työryhmän 
tukemana yhdessä asiak-
kaan ja hänen edustajansa 
kanssa suunnitelman, jota 
toteuttaa ja arvioi työryhmän 
tukemana. 

laatii tai päivittää työryhmän 
jäsenenä yhdessä asiak-
kaan ja hänen edustajansa 
kanssa asiakkaan osalli-
suutta tukevan suunnitel-
man, jota toteuttaa ja arvioi. 

laatii tai päivittää työryhmän 
jäsenenä yhdessä asiak-
kaan ja hänen edustajansa 
kanssa asiakkaan osalli-
suutta tukevan suunnitel-
man, jota toteuttaa ja arvioi 
kriittisesti. 

vastaa omalta osaltaan työ-
ryhmän tukemana suulli-
sesta tiedottamisesta ja 
asiakastietojen kirjaami-
sesta niin, että vanhustyön 
laatu sekä asiakkaan ja 
työntekijän oikeusturva to-
teutuvat. 

vastaa omalta osaltaan työ-
ryhmän jäsenenä suullisesta 
tiedottamisesta ja asiakas-
tietojen kirjaamisesta niin, 
että vanhustyön laatu sekä 
asiakkaan ja työntekijän oi-
keusturva toteutuvat. 

vastaa omalta osaltaan 
suullisesta tiedottamisesta 
ja asiakastietojen kirjaami-
sesta niin, että vanhustyön 
laatu sekä asiakkaan ja 
työntekijän oikeusturva to-
teutuvat. 

työskentelee työryhmän tu-
kemana kestävän kehityk-
sen ja työyksikön laatusuo-
situsten mukaisesti. 

työskentelee kestävän kehi-
tyksen ja työyksikön laa-
tusuositusten mukaisesti. 

työskentelee kestävän kehi-
tyksen ja työyksikön laa-
tusuositusten mukaisesti 
sekä arvioi ja kehittää osal-
taan työyksikön vanhustyön 
laatua. 

 
Osaamisen tuotteistami-
sen suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna osaa-
misen tuotteistamista. 

suunnittelee ja selvittää 
työssään oman osaami-
sensa tuotteistamismahdolli-
suuksia. 

suunnittelee ja kehittää aktii-
visesti yrittäjyysvalmiuksi-
aan. Arvioi realistisesti 
oman osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuksia. 

työskentelee tunnollisesti ja 
toimii taloudellisesti. 

työskentelee aloitteellisesti, 
tunnollisesti, taloudellisesti 
ja tuloksellisesti. 

työskentelee aloitteellisesti, 
tunnollisesti ja sisäisen yrit-
täjyyden periaatteita noudat-
taen. 
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2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Ammatillinen vuorovaiku-
tus 

toimii ammatillisesti vuoro-
vaikutustilanteissa asiakkai-
den kanssa. 

käyttää luontevasti ammatil-
lisia vuorovaikutustaitojaan 
toimiessaan asiakkaan 
kanssa. 

käyttää luontevasti ammatil-
lisia vuorovaikutustaitojaan 
toimiessaan asiakkaan 
kanssa myös haastavissa ti-
lanteissa. 

ottaa työssään huomioon 
asiakkaan perheen ja lä-
hiyhteisön ja toimii yhteis-
työssä heidän kanssaan 
sekä tukee omaishoitajaa 
hänen työssään. 

toimii aktiivisesti yhteis-
työssä asiakkaan perheen 
ja lähiyhteisön kanssa näh-
den heidän merkityksensä 
asiakkaan ja oman työsken-
telynsä voimavarana. Tukee 
aktiivisesti omaishoitajaa 
hänen työssään. 

toimii aktiivisesti ja voimava-
ralähtöisesti yhteistyössä 
asiakkaan perheen ja lä-
hiyhteisön kanssa. Tukee 
omaishoitajaa hänen työs-
sään. Löytää myönteisiä rat-
kaisuja myös haastavissa ti-
lanteissa. 

työskentelee monikulttuuri-
sissa työyhteisöissä ja eri 
kulttuureista tulevien asiak-
kaiden kanssa työryhmän 
tukemana. 

työskentelee monikulttuuri-
sissa työyhteisöissä ja eri 
kulttuureista tulevien asiak-
kaiden kanssa ja kehittää 
kulttuuritietoisuuttaan. 

työskentelee monikulttuuri-
sissa työyhteisöissä ja eri 
kulttuureista tulevien asiak-
kaiden kanssa ja kehittää 
aktiivisesti kulttuuritietoi-
suuttaan ja herkkyyttään ha-
vaita kulttuurisia eroja. 

toimii työryhmän tukemana 
asiakkaan omahoitajana. 

toimii vastuullisesti asiak-
kaan omahoitajana yhteis-
työssä työryhmän kanssa. 

toimii aktiivisesti ja vastuulli-
sesti asiakkaan omahoita-
jana hyödyntäen moniam-
matillisen työryhmän ja ver-
kostojen osaamista ja tukea. 

 
Vanhusten ja/ tai muistisai-
raiden ihmisten toimintaky-
vyn tukeminen 

tukee asiakkaan toimintaky-
kyisyyttä ja käyttää kuntout-
tavaa työotetta työryhmän 
tukemana. 

käyttää kuntouttavaa työ-
otetta arjen toiminnoissa 
asiakkaan toimintakyvyn yl-
läpitämiseksi. 

käyttää kuntouttavaa työ-
otetta joustavasti ja moni-
puolisesti erilaisissa arjen 
toiminnoissa asiakkaan toi-
mintakyvyn ylläpitämiseksi. 

motivoi ja ohjaa asiakasta 
liikkumaan ja lihaskunnon 
vahvistamiseen tai ylläpitä-
miseen työryhmän tuke-
mana. 

motivoi ja ohjaa asiakasta 
liikkumaan ja lihaskunnon 
vahvistamiseen tai ylläpitä-
miseen. 

motivoi ja ohjaa asiakasta 
liikkumaan ja lihaskunnon 
vahvistamiseen ja ylläpitä-
miseen löytäen erilaisia 
vaihtoehtoja asiakkaan yksi-
löllisten tarpeiden mukaan. 

hyödyntää työryhmän tuke-
mana fyysistä ja psykososi-
aalista ympäristöä sekä ge-
roteknologiaa asiakkaan toi-
mintakyvyn ja turvallisuuden 
edistäjänä. 

hyödyntää fyysistä ja psyko-
sosiaalista ympäristöä sekä 
geroteknologiaa asiakkaan 
toimintakyvyn, arjen mielek-
kyyden ja turvallisuuden 
edistäjänä. 

hyödyntää kokonaisvaltai-
sesti fyysistä ja psykososi-
aalista ympäristöä sekä ge-
roteknologiaa asiakkaan toi-
mintakyvyn, turvallisuuden 
ja arjen mielekkyyden edis-
täjänä. 

ohjaa asiakasta apuvälinei-
den ja geroteknologian käy-
tössä sekä suoriutuu työryh-
män tukemana niiden han-
kinnasta. 

ohjaa ja motivoi asiakasta 
apuvälineiden ja gerotekno-
logian hankinnassa ja käy-
tössä. 

ohjaa ja motivoi asiakasta 
apuvälineiden ja gerotekno-
logian hankinnassa ja käy-
tössä sekä esittelee erilaisia 
vaihtoehtoja asiakkaan yksi-
löllisten tarpeiden mukaan. 

 
Vanhusten ja/tai muistisai-
raiden ihmisten arjen mie-
lekkyyden edistäminen 

käyttää joitakin mahdolli-
suuksia arjen mielekkyyden 
edistämiseksi ja ympäristön 
viihtyisyyden ja esteettisyy-
den luomiseksi (esim. mu-
siikki, tanssi, pelit, ulkoilu, 
muistelu, kirjallisuus, käden-
taidot, kasvienhoito, leipomi-
nen ja arkiaskareet). 

edistää arjen mielekkyyttä ja 
ympäristön viihtyisyyttä ja 
esteettisyyttä luontevana 
osana asiakkaan päivittäistä 
hoito- ja huolenpitotyötä. 

käyttää idearikkaasti erilai-
sia mahdollisuuksia sisällön 
tuomiseksi asiakkaan elä-
mään luontevana osana päi-
vittäistä hoito- ja huolenpito-
työtä. 

ohjaa toiminnallisia eri-ikäis-
ten ja toimintakyvyltään eri-
laisten asiakkaiden ryhmiä. 

ohjaa toiminnallisia eri-ikäis-
ten ja toimintakyvyltään eri-
laisten asiakkaiden ryhmiä 
edistäen ryhmän jäsenten 
välistä vuorovaikutusta ja 
osallistumista. 

ohjaa toiminnallisia eri-ikäis-
ten ja toimintakyvyltään eri-
laisten asiakkaiden ryhmiä 
edistäen luontevasti ja mo-
nipuolisesti ryhmän jäsenten 
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vuorovaikutusta ja osallistu-
mista myös haastavissa ti-
lanteissa. 

 
Vanhusten ja/tai muistisai-
raiden ihmisten terveyden 
edistäminen 

seuraa asiakkaan ravitse-
mustilaan ja nestetasapai-
noon liittyviä asioita sekä 
päihteiden käyttöä sekä aut-
taa ja ohjaa asiakasta ruo-
kailussa tai ruuan valmista-
misessa ja erityisruokavali-
oiden huomioonottami-
sessa. 

arvioi asiakkaan ravitsemus-
tilaa ja nestetasapainoa 
sekä päihteiden käyttöä 
sekä ohjaa ja auttaa asia-
kasta ruokailussa tai ruuan 
valmistamisessa ja ruokailu-
tottumuksissa ottaen huomi-
oon erityisruokavaliot. 

arvioi asiakkaan ravitsemus-
tilaa ja nestetasapainoa 
sekä päihteiden käyttöä 
sekä ohjaa ja auttaa asia-
kasta ruokailussa tai ruuan 
valmistamisessa ja ruokailu-
tottumuksissa erityisruoka-
valiot huomioon ottaen. Löy-
tää ratkaisuja myös haasta-
vissa tilanteissa. 

auttaa ja ohjaa asiakasta 
henkilökohtaisen hygienian 
hoidossa ja pukeutumisessa 
(suun hoito, jalkojen hoito ja 
ihon hoito) ja huomioi eri-
tyisongelmia. 

auttaa ja ohjaa asiakasta 
henkilökohtaisen hygienian 
hoidossa ja pukeutumisessa 
ja tunnistaa erityisongelmat. 

auttaa ja ohjaa asiakasta 
henkilökohtaisen hygienian 
hoidossa ja pukeutumisessa 
ja tunnistaa erityisongelmat. 
Löytää ratkaisuja myös 
haastavissa tilanteissa. 

tukee asiakkaan kontinens-
sia, auttaa ja ohjaa inkonti-
nenssiongelmissa työryh-
män tukemana (lantioli-
hasharjoittelu, ohjattu 
wc:ssä käynti, inkontinenssi-
suojat sekä kerta- ja kesto-
katetrointi). 

tukee asiakkaan kontinens-
sia, auttaa ja ohjaa inkonti-
nenssiongelmissa. 

tukee asiakkaan kontinens-
sia, auttaa ja ohjaa inkonti-
nenssiongelmissa. Löytää 
erilaisia ratkaisuja myös 
haastavissa tilanteissa. 

edistää ja tarkkailee asiak-
kaan elintoimintoja sekä uni- 
ja valverytmiä työryhmän tu-
kemana. 

edistää ja tarkkailee itsenäi-
sesti asiakkaan elintoimin-
toja sekä uni- ja valverytmiä. 
Puuttuu mahdollisimman 
varhain terveydentilan ja toi-
mintakyvyn heikkenemi-
seen. 

edistää ja tarkkailee itsenäi-
sesti ja aktiivisesti asiak-
kaan elintoimintoja sekä uni- 
ja valverytmiä. Puuttuu 
mahdollisimman varhain ter-
veydentilan ja toimintakyvyn 
heikkenemiseen. 

toteuttaa asiakkaan kivun-
hoitoa työryhmän tukemana. 

toteuttaa asiakkaan kivun-
hoitoa itsenäisesti ja työryh-
män jäsenenä. 

toteuttaa asiakkaan kivun-
hoitoa itsenäisesti ja työryh-
män jäsenenä käyttäen mo-
nipuolisesti erilaisia kivun-
hoidon menetelmiä. 

 
Vanhusten ja/tai muistisai-
raiden ihmisten lääkehoi-
don toteuttaminen 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti asiakkaalle. Ohjaa 
työryhmän tukemana asia-
kasta ja hänen läheisiään 
lääkkeiden käytössä, säilyt-
tämisessä, hävittämisessä 
ja lääkemääräysten uusimi-
sessa. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti asiakkaalle. Ohjaa 
asiakasta ja hänen läheisi-
ään lääkkeiden käytössä, 
säilyttämisessä, hävittämi-
sessä ja lääkemääräysten 
uusimisessa. 

käsittelee, annostelee ja an-
taa lääkkeet oikein ja turval-
lisesti asiakkaalle. Ohjaa ak-
tiivisesti asiakasta ja hänen 
läheisiään lääkkeiden käy-
tössä, säilyttämisessä, hä-
vittämisessä ja lääkemää-
räysten uusimisessa. 

tarkkailee työryhmän tuke-
mana lääkkeiden vaikutuk-
sia ja yhteisvaikutuksia sekä 
tunnistaa yleisimpiä haitta- 
ja sivuvaikutuksia sekä lääk-
keiden väärinkäytön ilmiöitä. 

tarkkailee lääkkeiden vaiku-
tuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tunnistaa yleisimpiä 
haitta- ja sivuvaikutuksia 
sekä lääkkeiden väärinkäy-
tön ilmiöitä. 

tarkkailee aktiivisesti lääk-
keiden vaikutuksia ja yhteis-
vaikutuksia sekä tunnistaa 
yleisimpiä haitta- ja sivuvai-
kutuksia sekä lääkkeiden 
väärinkäytön ilmiöitä. 

 
Vanhusten ja/tai muistisai-
raiden ihmisten sosiaali-
sissa ongelmissa tukemi-
nen 

tukee asiakasta selviyty-
mään sosiaalisissa ongel-
missa (yksinäisyys, syrjäyty-
neisyys, kaltoinkohtelu, 
perhe- ja lähisuhdeväkival-
lan uhka ja päihdeongelmat) 
työryhmän jäsenenä. Toimii 
yhteistyössä muiden asian-
tuntijoiden kanssa. 

tukee asiakasta ja hänen lä-
heisiään selviytymään erilai-
sissa sosiaalisissa ongel-
missa sekä puuttuu niihin 
mahdollisimman varhain 
työryhmän jäsenenä. Ohjaa 
asiakkaan hakemaan tarvit-
tavaa asiantuntija-apua esi-
merkiksi päihde- tai kriisipal-
veluihin. 

tukee asiakasta ja hänen lä-
heisiään selviytymään erilai-
sissa sosiaalisissa ongel-
missa ja puuttuu niihin mah-
dollisimman varhain. En-
nalta ehkäisee toiminnallaan 
sosiaalisten ongelmien syn-
tymistä sekä ohjaa asiak-
kaan käyttämään eri asian-
tuntijoiden palveluja. Ohjaa 
ja motivoi asiakasta esimer-
kiksi päihde- ja kriisipalvelui-
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hin hakeutumisessa ja hyö-
dyntää työssään monipuoli-
sesti asiantuntijoita. 

 
Kuoleman kohtaaminen 

hyväksyy kuoleman osana 
elämää ja pystyy puhumaan 
kuolemaan liittyvistä asioista 
vanhuksen ja hänen läheis-
tensä kanssa työryhmän tu-
kemana. 

hyväksyy kuoleman osana 
elämää ja pystyy puhumaan 
kuolemaan liittyvistä asioista 
vanhuksen ja hänen läheis-
tensä kanssa. 

hyväksyy kuoleman osana 
elämää ja pystyy luontevasti 
puhumaan kuolemaan liitty-
vistä asioista vanhuksen ja 
hänen läheistensä kanssa. 

osallistuu kuolemaa lähesty-
vän vanhuksen hoitoon työ-
ryhmän tukemana. 

osallistuu kuolemaa lähesty-
vän vanhuksen hoitoon työ-
ryhmän jäsenenä. 

hoitaa kokonaisvaltaisesti 
kuolemaa lähestyvää van-
husta työryhmän jäsenenä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Vanhuskäsitystä ja elä-
mänhistoriaa koskevan tie-
don hallinta 
 

käyttää työssään tietoa eri-
laisista vanhuskäsityksistä 
ja niiden sidonnaisuudesta 
kulttuuriin sekä pohtii omia 
vanhenemiseen liittyviä kä-
sityksiään, asenteitaan ja 
arvojaan. 

ottaa työssään huomioon ja 
pohtii erilaisten vanhuskäsi-
tysten merkitystä vanhus-
työssä sekä omia vanhene-
miseen liittyviä käsityksiään, 
asenteitaan ja arvojaan. 

ottaa työssään huomioon ja 
pohtii omaa vanhuskäsitys-
tään ja arvomaailmaansa 
sekä perustelee toimin-
taansa niiden pohjalta. 

ottaa huomioon työssään 
elämänhistorian merkityk-
sen asiakkaan nykyisessä 
elämäntilanteessa. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintansa tiedoilla elä-
mänhistorian merkityksestä 
asiakkaan nykyisessä elä-
mäntilanteessa. 

perustelee kattavasti ja mo-
nipuolisesti ratkaisunsa ja 
toimintansa tiedolla elämän-
historian merkityksestä asi-
akkaan nykyisessä elämän-
tilanteessa. 

hyödyntää työssään tietoa 
eri kulttuureista ja monikult-
tuurisuudesta. 

perustelee työtilanteisiin liit-
tyvän toimintansa tiedoilla 
erilaisista kulttuureista ja 
monikulttuurisuudesta. 

perustelee monipuolisesti 
työtilanteisiin liittyvän toimin-
tansa tiedoilla erilaisista 
kulttuureista ja monikulttuu-
risuudesta. 

hyödyntää työssään tietoa 
Suomen historiasta ja van-
hustyön kehittymisestä. 

ottaa työssään huomioon 
Suomen historian yhteyden 
vanhuksen elämänhistori-
aan, vanhustyön kehityk-
seen ja vanhuskäsityksiin. 

osoittaa aktiivisesti kiinnos-
tustaan Suomen historiaan 
ja ottaa työssään huomioon 
sen yhteyden vanhuksen 
elämänhistoriaan, vanhus-
työn kehitykseen ja vanhus-
käsityksiin. 

 
Fyysisiä ja psykososiaali-
sia vanhenemismuutoksia 
koskevan tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
fyysisen, psyykkisen ja sosi-
aalisen vanhenemisen ja 
vanhenemismuutosten vai-
kutuksista vanhuksen elä-
mään. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedoilla fyy-
sisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen vanhenemisen ja van-
henemismuutosten vaiku-
tuksista vanhuksen elä-
mään. 

perustelee monipuolisesti 
ratkaisunsa ja toimintansa 
tiedoilla fyysisen, psyykki-
sen ja sosiaalisen vanhene-
misen ja vanhenemismuu-
tosten vaikutuksista vanhuk-
sen elämään. 

 
Vanhusten ja/tai muistisai-
raiden ihmisten arjen mie-
lekkyyttä koskevan tiedon 
hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
ryhmien ohjaamiseen liitty-
vistä periaatteista sekä me-
netelmistä, joilla edistetään 
arjen mielekkyyttä. 

perustelee työtilanteisiin liit-
tyvää toimintaansa tiedolla 
erilaisista mahdollisuuksista 
arjen mielekkyyden edistä-
miseksi. Perustelee ratkai-
sunsa ja toimintatapansa 
tiedolla ryhmien ohjaami-
seen liittyvistä periaatteista. 

perustelee monipuolisesti ja 
kattavasti työtilanteisiin liitty-
vää toimintaansa tiedolla 
erilaisista mahdollisuuksista 
arjen mielekkyyden edistä-
miseksi. Perustelee moni-
puolisesti ja kattavasti rat-
kaisunsa ja toimintatapansa 
tiedolla erilaisten ryhmien 
ohjaamiseen liittyvistä peri-
aatteista. 

 
Vanhusten ja/tai muistisai-
raiden ihmisten terveyden 
edistämistä koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
suun, ihon ja jalkojen hoidon 
perusteista. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla 
suun, ihon ja jalkojen hoidon 
perusteista ja erityisongel-
mista. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintansa kattavasti tie-
dolla suun, ihon ja jalkojen 
hoidon perusteista ja erityis-
ongelmista. 

hyödyntää työssään tietoa 
liikunnan sekä fysio- ja toi-
mintaterapian menetelmistä 

perustelee työtilanteisiin liit-
tyvä toimintaansa tiedolla lii-

perustelee monipuolisesti ja 
kattavasti työtilanteisiin liitty-
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asiakkaan hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi. 

kunnasta sekä fysio- ja toi-
mintaterapiasta asiakkaan 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjänä. 

vää toimintaansa tiedolla lii-
kunnasta sekä fysio- ja toi-
mintaterapiasta asiakkaan 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäjänä. 

hyödyntää työssään tietoa 
fyysisen ja psykososiaalisen 
ympäristön merkityksestä 
arjen mielekkyyteen, turvalli-
suuteen ja toimintakyvyn yl-
läpitoon. 

perustelee työtilanteisiin liit-
tyvää toimintaansa tiedolla 
fyysisen ja psykososiaalisen 
ympäristön merkityksestä 
arjen mielekkyyteen, turvalli-
suuteen ja toimintakyvyn yl-
läpitoon. 

perustelee monipuolisesti ja 
kattavasti työtilanteisiin liitty-
vää toimintaansa tiedolla 
fyysisen ja psykososiaalisen 
ympäristön merkityksestä 
arjen mielekkyyteen, turvalli-
suuteen ja toimintakyvyn yl-
läpitoon. 

hyödyntää työssään tietoa 
perinteisistä ruokailutottu-
muksista ja ravitsemuksen 
erityiskysymyksistä (ravitse-
mussuositukset, virheravit-
semus, diabetes, syöpäsai-
raudet ja ruuansulatuskana-
van sairaudet sekä päihtei-
den käytön vaikutukset). 

perustelee työtilanteisiin liit-
tyvää toimintaansa tiedolla 
perinteisistä ruokailutottu-
muksista ja ravitsemuksen 
erityiskysymyksistä. 

perustelee monipuolisesti ja 
kattavasti työtilanteisiin liitty-
vää toimintaansa tiedolla 
perinteisistä ruokailutottu-
muksista ja ravitsemuksen 
erityiskysymyksistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
yleisimmistä vanhusten fyy-
sisistä ja psyykkisistä sai-
rauksista ja niiden hoidosta 
sekä kivunhoidon ja kuole-
maa lähestyvän vanhuksen 
hoidon periaatteista. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla ylei-
simmistä vanhusten fyysi-
sistä ja psyykkisistä sairauk-
sista ja niiden hoidosta sekä 
kivunhoidosta ja kuolemaa 
lähestyvän vanhuksen hoi-
dosta. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintansa asiakaslähtöi-
sesti ja kattavasti tiedolla 
yleisimmistä vanhusten fyy-
sisistä ja psyykkisistä sai-
rauksista ja niiden hoidosta 
sekä kivunhoidosta ja kuole-
maa lähestyvän vanhuksen 
hoidosta. 

hyödyntää työssään tietoa 
muistisairauksista ja muisti-
sairaan ihmisen hoidon peri-
aatteita. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla 
muistisairauksista ja muisti-
sairaan ihmisen hoidosta. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintaansa monipuolisesti 
ja kattavasti tiedolla muisti-
sairauksista ja muistisairaan 
ihmisen hoidosta. 

hyödyntää työssään tietoa 
vanhusten tapaturmaris-
keistä (ml. kotitapaturmat ja 
kaatumiset) ja ensiaputilan-
teissa toimimisesta. 

perustelee toimintaansa työ-
tilanteissa tiedolla vanhus-
ten tapaturmariskeistä ja en-
siaputilanteissa toimimi-
sesta. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintaansa työtilanteissa 
tiedolla vanhusten tapatur-
mariskeistä ja ensiaputilan-
teissa toimimisesta muuttu-
vissa työtilanteissa. 

hyödyntää työssään tietoa 
vanhusten lääkehoidon pe-
rusteista. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla 
vanhusten lääkehoidon pe-
rusteista. 

perustelee monipuolisesti 
ratkaisunsa ja toimintaansa 
tiedolla vanhusten lääkehoi-
don perusteista. 

 
Vanhusten ja/tai muistisai-
raiden ihmisten asemaa ja 
oikeuksia koskevan yhteis-
kunnallisen tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
sosiaalisista ongelmista (yk-
sinäisyys, syrjäytyneisyys, 
kaltoinkohtelu, perhe- ja lä-
hisuhdeväkivallan uhka ja 
päihdeongelmat) ja niiden 
ratkaisukeinoista. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla so-
siaalisista ongelmista ja nii-
den ratkaisukeinoista. 

perustelee kattavasti ratkai-
sunsa ja toimintaansa tie-
dolla sosiaalisista ongel-
mista, niiden ratkaisukei-
noista ja ennaltaehkäisystä. 

hyödyntää työssään tietoa 
vanhusten ja/tai muistisairai-
den ihmisten käytettävissä 
olevista palveluista ja sosi-
aalietuuksista. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla vanhusten ja/tai muisti-
sairaiden ihmisten käytettä-
vissä olevista palveluista ja 
sosiaalietuuksista. 

perustelee kattavasti toimin-
taansa tiedolla vanhusten 
ja/tai muistisairaiden ihmis-
ten käytettävissä olevista 
palveluista ja sosiaalietuuk-
sista. 

hyödyntää työssään tietoa 
vanhuuteen ja muistisai-
rauksiin liittyvistä oikeudelli-
sista erityiskysymyksistä 
(liittyen esim. edunvalvojan 
järjestämiseen, kuolemaan 
ja hautaukseen). 

perustelee toimintaansa tie-
dolla vanhuuteen ja muisti-
sairauksiin liittyvistä oikeu-
dellisista erityiskysymyk-
sistä. 

perustelee kattavasti toimin-
taansa tiedolla vanhuuteen 
ja muistisairauksiin liittyvistä 
oikeudellisista erityiskysy-
myksistä. 
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noudattaa työssään vanhus-
työtä ohjaavia säädöksiä, 
säännöksiä, suosituksia ja 
eettisiä periaatteita. 

perustelee toimintaansa tie-
dolla vanhustyötä ohjaavista 
säädöksistä, säännöksistä, 
suosituksista ja eettisistä 
periaatteista. 

perustelee monipuolisesti ja 
kattavasti toimintaansa tie-
dolla vanhustyötä ohjaavista 
säädöksistä, säännöksistä, 
suosituksista ja eettisistä 
periaatteista. 

hyödyntää työssään tietoa 
laatutyön perusteista ja 
ikääntyneiden palveluiden 
laatusuosituksista. 

perustelee työtilanteisiin liit-
tyvää toimintaansa tiedolla 
laatutyön perusteista ja 
ikääntyneiden palveluiden 
laatusuosituksista. 

perustelee kattavasti ja mo-
nipuolisesti työtilanteisiin liit-
tyvää toimintaansa tiedolla 
laatutyön perusteista ja 
ikääntyneiden palveluiden 
laatusuosituksista. 

 
Työehtosopimusta, työn-
hakuasiakirjoja ja työsopi-
musta koskevan tiedon 
hallinta 

osoittaa työssään tietonsa 
lähihoitajan työhön liittyvistä 
työehtosopimuksen mukai-
sista oikeuksista ja velvolli-
suuksista sekä työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

perustelee toimintaansa lä-
hihoitajan työtä määrittele-
villä työehtosopimuksen oi-
keuksilla ja velvollisuuksilla. 
Osoittaa työssään tietonsa 
työnhakuasiakirjojen ja työ-
sopimuksen laadinnasta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa lähihoitajan 
työtä määrittelevillä työehto-
sopimuksen oikeuksilla ja 
velvollisuuksilla. Osoittaa 
työssään tietonsa työnhaku-
asiakirjojen ja työsopimuk-
sen laadinnasta. 

 
Yrittäjyyttä ja osaamisen 
tuotteistamista koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää ohjattuna työs-
sään tietoa vanhustyön yrit-
täjyydestä, osaamisen tuot-
teistamisesta ja sisäisen 
yrittäjyyden merkityksestä. 

hyödyntää työssään tietoa 
vanhustyön yrittäjyydestä ja 
osaamisensa tuotteistami-
sesta ja toimii sisäisen yrit-
täjyyden periaatteiden mu-
kaan. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa vanhustyön 
yrittäjyydestä ja osaami-
sensa tuotteistamisesta ja 
toimii sisäisen yrittäjyyden 
periaatteiden mukaan. 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta ruot-
sin kielellä ja yhdellä vie-
raalla kielellä. 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita suomen 
kielellä ja hoitaa palveluti-
lanteen joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä. 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja selviy-
tyy auttavasti palvelutilan-
teesta yhdellä vieraalla kie-
lellä. 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä sekä hoi-
taa palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä. 

palvelee asiakkaita ruotsin 
ja suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä vieraalla kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
selviytyy auttavasti palveluti-
lanteessa yhdellä muulla 
kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen suo-
men tai ruotsin kielellä sekä 
yhdellä vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä. 

palvelee asiakkaita suomen 
tai ruotsin kielellä sekä hoi-
taa palvelutilanteen jousta-
vasti toisella kotimaisella 
kielellä ja yhdellä vieraalla 
kielellä. 

 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 
Alakohtainen kielitaidon 
hallinta vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä aut-
taa palvelutilanteessa asiak-
kaan eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen kou-
lutuskielen lisäksi suomen 
tai ruotsin kielellä sekä yh-
dellä muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita koulu-
tuskielen lisäksi suomen tai 
ruotsin kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen joustavasti 
yhdellä muulla kielellä. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella. Ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella. Ar-
vioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan sekä pyytää 
tarvittaessa ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa työ-
tilanteissa, tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja kehittämis-
tarpeitaan. Antaa palautetta 
esittäen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja ja pyytää oh-
jausta tarvittaessa. 

tekee työhönsä liittyviä va-
lintoja ja päätöksiä sekä rat-
kaisee ongelmia. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen. 

tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia. Perustelee 
toimintaansa ammatillisilla 
tiedoilla ja hankkii tarvitta-
essa lisätietoa. 
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Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii yhteistyössä toisten 
työntekijöiden ja palvelujen 
tarjoajien kanssa. 

toimii aktiivisesti yhteis-
työssä toisten työntekijöiden 
ja palvelujen tarjoajien 
kanssa. 

toimii aktiivisesti siten, että 
hyödyntää moniammatillisia 
yhdessä tekemisen mahdol-
lisuuksia toisten työntekijöi-
den ja palvelujen tarjoajien 
kanssa. 

ilmaisee itseään ymmärret-
tävästi ja asianmukaisesti 
sekä suullisesti että kirjalli-
sesti. 

ilmaisee itseään ammatilli-
sesti, asianmukaisesti ja 
selkeästi sekä suullisesti 
että kirjallisesti. 

ilmaisee itseään ammatilli-
sesti, oma-aloitteisesti ja 
luontevasti sekä suullisesti 
että kirjallisesti. 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vanhustyön eetti-
siä ohjeita ja tunnistaa eetti-
sesti ongelmallisia tilanteita 
vanhustyössä. 

noudattaa vanhustyön eetti-
siä ohjeita sekä tunnistaa ja 
pohtii eettisesti ongelmalli-
sia tilanteita vanhustyössä. 

noudattaa vanhustyön eetti-
siä ohjeita ja löytää ratkai-
suja eettisesti ongelmallisiin 
tilanteisiin. 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

ottaa vastuun omasta työhy-
vinvoinnistaan, työturvalli-
suudesta ja työkyvystään. 

ottaa vastuun omasta työhy-
vinvoinnistaan ja työkyvys-
tään sekä työyhteisön hyvin-
voinnista ja on halukas edis-
tämään niitä työryhmän 
avulla. 

ottaa vastuun omasta työhy-
vinvoinnistaan ja työkyvys-
tään sekä työyhteisön hyvin-
voinnista ja on halukas edis-
tämään niitä. 

työskentelee aseptisesti oi-
kein ja ehkäisee omalla toi-
minnallaan tartuntojen leviä-
mistä. 

toimii aseptisten periaattei-
den mukaisesti käyttäen oi-
keita työskentelytapoja sekä 
ennaltaehkäisee tartuntojen 
leviämistä. 

toimii myös haastavissa toi-
mintaympäristöissä aseptis-
ten periaatteiden mukaisesti 
oikein sekä ennaltaehkäisee 
tartuntojen leviämistä. 

huolehtii toimintaympäristön 
sähkö- ja paloturvallisuu-
desta ja pystyy tarvittaessa 
puolustamaan itseään. 

huolehtii toimintaympäristön 
sähkö- ja paloturvallisuu-
desta ja ennakoi vaaratilan-
teita sekä pystyy tarvitta-
essa puolustamaan itseään. 

huolehtii toimintaympäristön 
sähkö- ja paloturvallisuu-
desta ja edistää sitä toimin-
nallaan sekä pystyy tarvitta-
essa puolustamaan itseään. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein sekä omalta kohdal-
taan ennaltaehkäisee työn 
aiheuttamia tapaturmia ja 
vammoja. 

käyttää ergonomisesti oi-
keita työskentelytapoja sekä 
ennaltaehkäisee työn ai-
heuttamia tapaturmia ja 
vammoja. 

toimii myös haastavissa toi-
mintaympäristöissä ergono-
misesti oikein sekä ennalta-
ehkäisee työn aiheuttamia 
tapaturmia ja vammoja. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

antaa ensiavun ja perusel-
vytyksen. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 
 
Opiskelija perehdytetään vanhustyön osaamisalan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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