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2.12 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 
 

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 vä-
lineiden 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 

 

 
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 sairausryhmis-
sä: ( mm. sydänperäiseen rintakivun ja erilaisten 
rytmihäiriöiden hoito, hengitysvaikeuspotilaan hoi-
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Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 

työyhteisöt 
 

to, vatsakipupotilaan hoito, tajunnan häiriö ja ta-
juttomuus, sokkipotilaan hoito, dibeetesta sairas-
tavan hoito, neurologisen potilaan hoito, myrky-
tys- 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 
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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, työkoke-
muksella 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 sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioi-
jien 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 hoitoryhmäs-
sä ja osallistuu työryhmän 
jäsenenä päivystyspoliklini-
kalla potilaan hoitoproses-
siin. 

toimii lähihoitajan tehtävissä 
polikliinisessa hoitoryhmäs-
sä. Tietää ryhmän jäsenten 
vastuualueet sekä ymmär-
tää potilaan hoitoprosessin 
kokonaisuuden. 

toimii tarkoituksenmukaises-
ti muuttuvissa tilanteissa 
lähihoitajan tehtävissä 
polikliinisessa hoitoryhmäs-
sä. Tietää ryhmän jäsenten 
tehtävät ja työnjaon poliklii-
nisessa hoitotyössä sekä 
ymmärtää potilaan hoitopro-
sessin 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 toiminta-
valmiudesta, välineiden 
puhdistuksesta ja huollosta. 
Arvioi siivoustarpeen eri-
koistilanteiden jälkeen. 

vastaanottaa työryhmän 
jäsenenä poliklinikalle 
saapuvan äkillisesti sairas-
tuneen tai vammautuneen 
potilaan ja tekee potilaan 
tulotilanteen arvion ja ryhtyy 
sen edellyttämiin toimiin. 
Huolehtii työryhmän jäsene-
nä potilaasta hoitoprosessin 
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 koti-
hoidon 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 
tilan, 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 jäsentynees-
ti. 

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 
ystävällisesti ja asiallisesti. 

kohtaa potilaat ja omaiset 
vuorovaikutustilanteessa 
yksilöllisesti, aidosti, 

kohtaa eri-ikäiset, eri 
tavoilla kommunikoivat 
ja kulttuuritaustaltaan ja 
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Kunnioittaa eri-ikäisiä, eri 
tavoilla kommunikoivia ja 
kulttuuritaustaltaan ja va-
kaumukseltaan erilaisia 
ihmisiä. 

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 yksilöllises-
ti, empaattisesti ja kunnioit-
tavasti sekä turvallisuuden-
tunnetta luoden. 

hyödyntää vuorovaikutusta 
hoitotilanteessa. 

hyödyntää vuorovaikutusta 
hoitotilanteessa potilaan 
tilaa edistävästi. 

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

Polikliinisten hoitomene-
telmien 
ja - välineiden, 
terveydenhuollon 
laitteiden sekä potilaan 
siirrossa tarvittavien väli-
neiden käyttäminen 

käyttää työryhmän jäsenenä 
turvallisesti tavallisimpia 
polikliinisen hoidon tutki-
musmenetelmiä ja - välinei-
tä sekä terveydenhuollon 
laitteita ja potilaan siirrossa 
tarvittavia välineitä. (esim. 
haastattelu ja havainnointi, 
tunnustelu, pulssioksimetri, 
3- kytkentäinen EKG-
valvontamonitori, 12- (13) 
kytkentäinen EKG-laite, 
verensokerimittari, laskimo-
verinäytteen ottaminen, 
kuumemittari, alkometri, 
verenpainemittari, hapenan-
tolaitteet, imulaite, defibril-
laattori tukikauluri, tyhjiölas-
tat ja -patja, potilaspaarit ja 
pyörätuoli). Tuntee vastuu-
alueensa. 

käyttää turvallisesti poliklii-
nisen hoidon tutkimusmene-
telmiä, - välineitä ja tervey-
denhuollon laitteita potilasti-
lanteissa ja ymmärtää löy-
dösten merkityksen. Käyttää 
turvallisesti potilaan siirros-
sa 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 siirros-
sa 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 näytteenotos-
sa. 

valmistaa potilaan vastuu-
alueensa mukaisesti poliklii-
nisiin tutkimuksiin ja toi-
menpiteisiin, tekee niitä 
ohjattuna tai avustaa niissä. 
 
Valmistelee potilaan tavalli-
simpia polikliinisia laborato-
riotutkimuksia varten ja 
ottaa 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 yksilöl-
lisiä 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 asiakas-
ta tai potilasta ja 
hänen läheisiään työyksikön 
ohjeiden mukaisesti lääk-
keiden käytössä, säilyttämi-
sessä, hävittämisessä ja 
lääkemääräysten uusimi-
sessa sekä tietää tavalli-
simpien akuuttitilanteiden 
lääkehoidon. 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti. Ohjaa asiakas-
ta 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. 

tietää tavallisimpien lääk- hyödyntää tietojaan tavalli- hyödyntää tietojaan tavalli-
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keiden 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. 

simpien lääkkeiden vaiku-
tuksista ja yhteisvaikutuksis-
ta sekä tunnistaa yleisimpiä 
haitta- ja sivuvaikutuksia ja 
hallitsee eri lääkkeenantota-
vat (p.o., rect., inh., s.c. ja 
i.m.). Toimii asianmukaisesti 
havaitessaan lääkkeiden 
väärinkäytön ilmiöitä. 

simpien lääkkeiden vaiku-
tuksista ja yhteisvaikutuksis-
ta 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 mukaises-
ti(STM:n 
Turvallinen lääkehoitoopas 
2005:32, liite 8 Ensihoidon 
lääkehoidon vaativuusta-
sot). 

toimii lääkehoidossa 
lähihoitajan vastuualueella 
STM:n ohjeen mukaises-
ti(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 toimintan-
sa. 

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 
vammojen immobilisaatio-
hoidon 
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 noudatta-
en. Perustelee toimintaansa 
johdonmukaisesti hoitotyötä 
ohjaavilla tiedoilla. 

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, sairauksis-
ta, vammoista 
ja aseptiikasta siten, että 
pystyy toiminaan tavalli-
simmissa hoitotyön autta-
mistilanteissa päivystyspoli-
klinikalla. 

perustelee hoitotyön 
toimintaansa tiedoilla 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, ihmisen 
elimistön rakenteesta ja 
toiminnasta, elintoiminnois-
ta, sairauksista, vammoista 
ja aseptiikasta. 

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

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

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

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, turvallisuudes-
ta, itsemääräämisoikeudes-
ta, oikeudenmukaisuudesta, 
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 
rajat. 

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 arvomaa-
ilman, 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 
koskevien säädösten ja 
säännösten mukaisesti. 
Käyttää asianmukaista 
työasua ja tarvittavia työtur-
vasuojaimia sekä tiedostaa 
työyksikön 
toimintaan liittyviä 
riskejä. Noudattaa 
työpaikan työturvallisuusoh-
jeita (esim. kaasu-, sähkö- 
ja paloturvallisuusmääräyk-
siä) 
ja muita riskitilanteisiin liitty-

toimii työturvallisuusohjei-
den mukaisesti (esim. kaa-
su-, sähkö- ja paloturvalli-
suusmääräykset). Käyttää 
asianmukaista työasua ja 
tarvittavia työturvasuojaimia 
sekä torjuu työn aiheuttamia 
terveysvaaroja ja -haittoja 
(fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset). 

toimii työturvallisuusohjei-
den mukaisesti (esim. kaa-
su-, sähkö- ja paloturvalli-
suusmääräykset) ja peruste-
lee toimintansa. 
Käyttää asianmukaista 
työasua ja tarvittavia 
työturvasuojaimia, torjuu 
työn aiheuttamia 
terveysvaaroja ja -haittoja 
(fysikaaliset, kemialliset ja 
biologiset). 
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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 työskentelytapo-
ja. 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 turvaoh-
jeiden ja työyksikön käytän-
töjen 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, ergo-
nomia (kaasu, sähkö- ja paloturvallisuus, CE-
merkinnät)  

 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 -
välineiden, terveydenhuollon laitteiden sekä siir-
tovälineiden 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 
sairaalan, 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 
määrättyjä 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, työkoke-
muksella 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 sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioi-
jien 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 perioperatiivises-
sa hoitoryhmässä ja tietää 
ryhmän jäsenten 
vastuualueet. 

toimii tarkoituksenmukaises-
ti 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 vastuualueen-
sa 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 edellyt-
tämän perushoidon. Arvioi 
annetun hoidon ja toimii 
tilanteen vaatimalla tavalla 
tarkoituksenmukaisesti. 
Perustelee toimintaansa. 

huoltaa välineistön ja 
hoitoympäristön. 

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

huolehtii työvuoronsa 
aikana välineistön täyden-
nyksestä, puhdistuksesta ja 
huollosta ja hoitoympäris-
töstä vastuullisesti tilanteen 
vaatimalla tavalla sekä 
arvioi siivoustarpeen 
erikoistilanteiden jälkeen. 

tiedottaa tutuissa tilanteissa 
työryhmälle vastuualueensa 
mukaisesti potilaan 
hoidosta. Kirjaa potilaan 
perioperatiivisen 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 
yksilöllisesti, empaattisesti 
ja turvallisuudentunnetta 
luoden. Ohjaa ja 
rauhoittaa häntä. 

toimii vuorovaikutustilan-
teissa 
ammatillisesti. 

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

toimii luontevasti ja 
ammatillisesti vuorovaiku-
tustilanteissa. Ottaa yksilöl-
lisesti työssään huomioon 
potilaan anestesiaan ja 
toimenpiteeseen kohdista-
mia erilaisia tunteita sekä 
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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 
asianmukaisesti (leikkaus-
tasot ja niihin liittyvät apuvä-
lineet, pulssioksimetri, val-
vontamonitorit, 12- (13) –
kytkentäinen EKG-laite, 
verenpainemittari, hapenan-
tolaitteet, CPAP-laite, imu-
laite, hengityskoneet, defib-
rillaattori, haihduttajat, läm-
pö- ja viilennyspeitteet, 
infuusioautomaatit, ruisku-
pumput, diatermialaitteet, 
vetolaitteet, kuvantamisväli-
neet ja digitaalinen valoku-
vaus). 

tietää perioperatiivisessa 
hoidossa käytettävien 
tavallisimpien terveyden-
huollon laitteiden toiminta-
periaatteet ja laittaa ne 
käyttövalmiuteen. Käyttää 
yhteistyössä perioperatiivi-
sen 
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. potilassängyl-
tä leikkaustasolle ja takaisin 
sekä niissä käytettävät 
apuvälineet). 

avustaa steriiliin toimen-
pideasuun pukeutumisessa. 
Avaa steriilin pakkauksen ja 
ojentaa sen kontaminoimat-
ta tuotetta. Avustaa steriilin 
ympäristön luomisessa ja 
työskentelee aseptisesti 
leikkauksen aikana. 

avustaa steriiliin 
toimenpideasuun pukeutu-
misessa. Avaa steriilin pak-
kauksen ja ojentaa sen 
kontaminoimatta tuotetta. 
Avustaa steriilin ympäristön 
luomisessa ja työskentelee 
aseptisesti leikkauksen 
aikana. Perustelee toimin-
taansa. 

avustaa steriiliin toimen-
pideasuun pukeutumisessa. 
Avaa steriilin pakkauksen ja 
ojentaa sen kontaminoimat-
ta tuotetta. Avustaa steriilin 
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 turvallises-
ti leikkaussaliin ja asettaa 
hänet turvalliseen selkä-
asentoon yhteistyössä pe-
rioperatiivisen hoitotiimin 
kanssa. Avustaa ohjattuna 
muihin leikkausasentoihin 
asettamisessa ja varaa 
potilaan hoidon tarpeen 
mukaisen leikkaustason 
apuvälineineen. 

valmistelee yhteistyössä 
perioperatiivisen työryhmän 
kanssa potilaan hoidon 
tarpeen mukaisen 
leikkaustason apuvälinei-
neen. Asettaa potilaan 
suunniteltuun leikkausasen-
toon anatomian ja fysiologi-
an tietoperustaa soveltaen. 

käyttää leikkaustasoa 
sekä asennon laittamisessa 
tarvittavia tukia, pehmustei-
ta ja apuvälineitä 
tarkoituksenmukaisesti. 
Soveltaa anatomian ja 
fysiologian tietoperustaa 
torjuakseen leikkausasen-
non haitat hoidettavalle 
potilaalle. 

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 
tiedon hallinta 
perioperatiivisessa 

soveltaa tavallisimmissa 
hoitotilanteissa keskeisiä 
perioperatiivisen hoitotyön 

noudattaa perioperatiivisen 
hoitoprosessin eri 
vaiheissa toimintayksikön 

toimii perioperatiivisen 
hoitoprosessin eri vaiheissa 
ja muuttuvissa tilanteissa 
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hoitotyössä ja - 
ympäristössä 

tietoja. ohjeita ja perustelee 
toimintaansa johdonmukai-
sesti hoitotyötä ohjaavilla 
tiedoilla. 

itsenäisesti omalla vastuu-
alueellaan ja työryhmän 
jäsenenä. 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 
työtilanteissa, tunnistaa 
omia vahvuuksiaan ja kehit-
tymistarpeitaan. Antaa pa-
lautetta esittäen rakentavia 
ratkaisuvaihtoehtoja ja pyy-
tää ohjausta 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 
rajat. 

hahmottaa työnsä kokonai-
suutena ja toimii tarkoituk-
senmukaisesti ja joustavasti 
muuttuvissa tilanteissa 
perioperatiivisen hoitopro-
sessin eri vaiheissa. Tunnis-
taa oman osaamisensa 
mahdollisuudet 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 
potilaan hoidossa, käyttää 
työyksikön tieto- ja viestin-
tävälineistöä tarkoituksen-
mukaisesti lähihoitajan työn 
vastuualueella työyksikön 
ohjeistuksen 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 
työryhmän tai tiimin jäsene-
nä sekä sidosryhmien kans-
sa. Toimii työyhteisössä 
hyväksyttyjen toimintaperi-
aatteiden mukaisesti ja 
asiallisesti ristiriitatilanteis-
sa. 

Ammattietiikka noudattaa potilaan 
ihmisarvon kunnioittamisen 
ja turvallisuuden periaatteita 
perioperatiivisessa 
hoidossa. 

ottaa huomioon toiminnas-
saan perioperatiivisen työ-
yhteisön arvomaailman, 
tavoitteet 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 
työpaikan työhyvinvointi- ja 
työturvallisuusohjeita (kaa-
su-, sähkö-, säteily- ja 
paloturvallisuusmääräykset 
). 

toimii hoitotyötä koskevien 
säädösten, säännösten, 
työhyvinvointi- 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 
paloturvallisuusmääräykset) 
sekä perustelee kattavasti 
toimintansa. 
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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 
aiheuttamia terveysvaaroja 
ja –haittoja (fysikaaliset, 
kemialliset ja biologiset). 
Ylläpitää omalta osaltaan 
hyvää ilmapiiriä työpaikalla 
sekä tunnistaa siihen haital-
lisesti vaikuttavia tekijöitä. 

tietää laitteiden turvamer-
kinnät (CE-merkintä) ja 
käyttää laitteita käyttö- ja 
turvallisuusohjeiden mukai-
sesti. Toimii työryhmän 
jäsenenä 
vaaratilanteessa ja laatii 
ilmoituksen laiteviasta ja 
vaaratilanteesta. 

tietää laitteiden turvamer-
kinnät (CE-merkintä) ja 
käyttää laitteita käyttö- ja 
turvallisuusohjeiden mukai-
sesti. Toimii asianmukaises-
ti 
vaaratilanteessa ja laatii 
ilmoituksen laiteviasta ja 
vaaratilanteesta. 

tietää laitteiden turvamer-
kinnät (CE-merkintä) ja 
käyttää laitteita käyttö- ja 
turvallisuusohjeiden mukai-
sesti. Toimii asianmukaises-
ti 
vaaratilanteessa ja laatii 
ilmoituksen laiteviasta ja 
vaaratilanteesta. Perustelee 
toimintansa. 

ennaltaehkäisee 
laiteturvallisuuteen liittyviä 
vaaratilanteita. 

ennaltaehkäisee 
laiteturvallisuuteen 
liittyviä vaaratilanteita ja 
perustelee toimintaansa. 

ennaltaehkäisee laiteturval-
lisuuteen 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 
jäsenten kanssa. Ottaa 
huomioon potilasturvallisuu-
den. 

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

työskentelee perioperatiivi-
sessa hoitoympäristössä 
ergonomisesti oikein hyö-
dyntäen potilaan voimavaro-
ja 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 
potilasta tartunnoilta (henki-
lökohtainen hygienia, käsi-
hygienia ja suojakäsineiden 
käyttö, aseptinen työskente-
ly ja käytetyn hoitovälineis-
tön käsittely). 

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

suojautuu itse ja suojaa 
potilasta tartunnoilta tarkoi-
tuksenmukaisesti periopera-
tiivisessa hoitoympäristös-
sä. 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 tu-
kimateriaaleista (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 yl-
läpito. 

 Informaatioteknologian käyttäminen työssä. 

 Kirjaaminen 
 
Toteutamistavat: Lähiopetus, verkkotyöskenteky  

 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, moodle verkko-

oppimisympäristö  
 

 
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 
vaiheissa. 

 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 

tavoitteet 
 
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 
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.  
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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 / 
kirjallinen 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 

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(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Toimiminen immobilisaatiohoitoa toteuttavassa toimintaympäristössä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Opiskelija osoittaa osaamisensa immobilisaatiohoidon toteuttamisessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä terveys-
keskuksen tai sairaalan päivystyspoliklinikalla tai erikoissairaanhoidon poliklinikalla tai leikkausosastolla tai ortopedi-
sellä osastolla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, 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, työkoke-
muksella 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 sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioi-
jien 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 toi-
miminen 
 
 

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 
turvallisesti 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 
välineet. Huolehtii turvallisesti 
potilaan tarkkailusta, hoidos-
ta, ohjaamisesta ja hoidon 
kirjaamisesta lähihoitajan 
vastuualueella. 

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 kehi-
tyksen huomioon ottaminen 

ottaa huomioon hoidon 
toteutuksessa tarvittavan 
hoitomateriaalin määrän ja 
laadun. Toimii kestävän 
kehityksen periaatteita nou-
dattaen, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta.  
 

ottaa huomioon hoidon toteu-
tuksessa potilaskohtaisesti 
hoitomateriaalin käyttökoh-
teen, kestävyyden, määrän ja 
laadun. Toimii kestävän kehi-
tyksen periaatteita noudatta-
en 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 
itsenäisesti laatukriteerien 
mukaan ja ottaa huomioon 
taloudelliset tekijät työskente-
lyssään.  

2. Työmenetelmien, -
välineiden 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 
ehkäisy, kuntoutus, toimin-
takyvyn ylläpitäminen). 

toimii vuorovaikutuksessa 
potilaan kanssa ja ohjaa hän-
tä toimenpiteen eri vaiheissa 
asiallisesti, yksilöllisesti ja 
rohkaisevasti. Ohjaa potilasta 
omahoitoisuutta edistävään 
toimintaan (komplikaatioiden 
ehkäisy, kuntoutus, toiminta-
kyvyn ylläpito) ja koti- ja jat-
kohoidossa. 

toimii vuorovaikutuksessa 
potilaan kanssa ja ohjaa hän-
tä 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 
ohjausta. 
 

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 
tilanteen vaatimalla tavalla 
sekä arvioi siivoustarpeen 
erikoistilanteiden jälkeen. 

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

avustaa turvallisesti potilaan 
kämmenluiden sekä sor-
mien luksaatioiden ja mur-
tuminen repositioissa ja 
tekee tarvittavat immobili-
saatiosidokset. Toimii työ-
ryhmän jäsenenä, 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 
itsenäisesti. 

tekee turvallisesti potilaan 
värttinäluun (radiuksen) 
tyyppimurtuman immobili-
saatiosidokset ja avustaa 
Smith´n murtuman ja olka-
varren (humeruksen) mur-
tuman 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 reposi-
tiossa, mutta tarvitsee ajoit-
tain 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 jä-
senenä, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta. 

avustaa turvallisesti säärimur-
tuma- potilaan immobilisaa-
tiohoidossa 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, 
kyynärvarren (an-
tebrachiumin) murtumat, 
olkavarren (humeruksen) 
murtumat, kämmenluiden 
(metacarpaali) murtumat, 
sormien ja peukalon mur-
tumat, nilkan alueen mur-
tumat, säären, polven ja 
kantapäään alueen murtu-
mat, jalkapöydän ja varpai-
den murtumat. Toimii työ-
ryhmän 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, 
olkavarren (humeruksen) 
murtumat, kämmenluiden 
(metacarpaali) murtumat, 
sormien ja peukalon murtu-
mat, nilkan alueen murtumat, 
säären, polven ja kantapään 
alueen murtumat, jalkapöy-
dän ja varpaiden murtumat, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta. 

 

toteuttaa turvallisesti seuraa-
vien hyväasentoisten murtu-
mien immobilisaatiohoidon: 
veneluun (scafoideumin) ja 
ranteen alueen muut murtu-
mat, kyynärvarren (an-
tebrachiumin) murtumat, 
olkavarren (humeruksen) 
murtumat, kämmenluiden 
(metacarpaali) murtumat, 
sormien ja peukalon murtu-
mat, nilkan alueen murtumat, 
säären, polven ja kantapään 
alueen murtumat, jalkapöydän 
ja varpaiden murtumat itse-
näisesti. 

halkaisee turvallisesti perin-
teisen kalkkikipsin hoitoti-
lanteessa ja tekee umpikip-
siin hoitoaukon eli kipsi-
ikkunan ja toimii haavan 
hoidossa aseptisesti, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta. 
Käyttää ja huoltaa kipsien 

halkaisee turvallisesti perin-
teisen kalkkikipsin hoitotilan-
teessa ja tekee umpikipsiin 
hoitoaukon eli kipsi-ikkunan ja 
toimii haavan hoidossa asep-
tisesti. Käyttää ja huoltaa 
kipsien poistossa käytettäviä 
välineitä, laitteita ja instru-

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

mentteja oma-aloitteisesti 
ohjeiden mukaan. 

mentteja oma-aloitteisesti, 
itsenäisesti ja ohjeiden mu-
kaisesti. 

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 
potilasta sen käytössä. 
 

valmistaa turvallisesti ja itse-
näisesti alaraajan painehaa-
vaumapotilaan (potilaalla 
diabetes mellitus tai iskeemi-
nen sairaus) immobilisaatio-
hoitoon kuuluvan yksilöllisen 
ja toiminnallisen kevennysjal-
kineen ja ohjaa potilasta itse-
näisesti sen käytössä. 
 

Potilaan tarkkailu immobili-
saatiohoidon jälkeen 

seuraa potilaan vointia 
toimenpiteen jälkeen (yleis-
tila, 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, läm-
pö, 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 
hoidon ja seuraa hoidon 
vaikutusta. 

tarkkailee ja hoitaa lähihoita-
jan vastuualueella potilaan 
kipua. Kirjaa kivun hoitotoi-
menpiteet ja seuraa hoidon 
vaikutusta. 

tarkkailee ja hoitaa yksilölli-
sesti lähihoitajan vastuualu-
eella potilaan kipua. Kirjaa 
kivun hoitotoimenpiteet ja 
seuraa hoidon vaikutusta. 

Hoitomateriaalien ja työväli-
neiden valinta ja käyttö 
immobilisaatiohoidossa 
Välineiden ja laitteiden 
huoltaminen 
 

valitsee tavallisimmat im-
mobilisaatiohoidossa käytet-
tävät materiaalit ja työväli-
neet ja osaa käyttää, käsi-
tellä ja huoltaa niitä oikein ja 
turvallisesti, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta. Käyttää 
turvallisesti kipsisahaa. 
 
 

valitsee tavallisimmat immobi-
lisaatiohoidossa käytettävät 
materiaalit ottaen huomioon 
niiden  ominaisuudet. Käyt-
tää, käsittelee ja huoltaa 
työvälineiden oikein ja turval-
lisesti. Käyttää turvallisesti 
kipsisahaa ja tiedostaa sahan 
käyttöön liittyvät riskit. 
 
 

valitsee kipsi- ja tuentateknii-
koissa käytettävät materiaalit 
ottaen huomioon niiden omi-
naisuudet ja vamman para-
nemisen kannalta soveltu-
vimman materiaalin. Käyttää 
materiaaleja oikein ja turvalli-
sesti sekä huoltaa käyttämän-
sä työvälineet ja laitteet itse-
näisesti. Käyttää turvallisesti 
kipsisahaa ja hallitsee kipsi-
sahan määräaikaisen huolta-
misen: puhdistus, terän ja 
pölypussin vaihtaminen. 

Terveyden, turvallisuuden ja 
toimintakyvyn huomioon 
ottaminen Liikkumisen apu-
välineiden varaaminen, 
säätäminen ja käytön oh-
jaus 
 

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

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

käyttää työssään apuväli-
nepalveluita ja ohjaa potilasta 
työpaikkakunnalla tarjolla 
oleviin kunnan, keskussairaa-
lapiirin ja yksityisten palvelu-
jen tuottajien apuvälinepalve-
luihin. 

 säätää potilaan kyynär-
sauvat oikean pituiseksi ja 
ohjaa potilasta niiden käy-
tössä ottaen huomioon 
saapaskipsillä sallitun va-
raamisen. 
 

säätää potilaan kyynär-sauvat 
oikean pituiseksi ja ohjaa 
potilasta niiden käytössä 
ottaen huomioon saapaskip-
sillä sallitun varaamisen ja 
tunnistaa immobilisaatiohoi-
toon liittyvien muiden apuväli-
neiden tarpeen. 
 

säätää kyynärsauvat oikean 
pituiseksi ja ohjaa potilasta 
niiden käytössä ottaen huo-
mioon saapaskipsillä sallitun 
varaamisen. Tunnistaa immo-
bilisaatiohoitoon liittyvien 
muiden apuvälineiden tar-
peen. Ohjaa potilaan asian-
tuntijalle apuvälineen yksilöl-
listä määrittämisestä 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 
potilasta erilaisten ortoosien 
ja lepolastojen käytössä otta-
en huomioon niiden käyttö-
kohteet. 
 

käyttää työssään erilaisia 
ortooseja ja lepolastojaottaen 
huomioon niiden käyttökoh-
teet ja ominaisuudet. Motivoi 
ja ohjaa potilasta niiden käy-
tössä. 
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Informaatioteknologian 
käyttäminen työssä ja ku-
vaaminen 
 

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

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 
hoidon jatkuvuutta ja turvalli-
suutta edistäen tiedot potilas-
asiapapereihin. 

kirjaa itsenäisesti, oikeita 
käsitteitä (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-
elimistön rakennetta, toimin-
taa, diagnostiikkaa, vammo-
ja ja murtumatyyppejä ja 
niiden hoitoperiaatteita, 
paranemista ja hoitoihin 
liittyviä komplikaatioita ja 
niiden ehkäisyä koskevan 
tietoperustan hallinta 
 
  

hyödyntää työssään tietoa 
erilaisten vammojen tai 
sairauden aiheuttamista 
muutoksista elimistön ra-
kenteeseen, toimintaan, 
paranemisprosessiin ja 
hoitoon. Noudattaa sovittuja 
hoitoperiaatteita, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta. 
 

hyödyntää työssään tietoa 
erilaisten vammojen tai sai-
rauden aiheuttamista muu-
toksista elimistön rakentee-
seen,  toimintaan, para-
nemisprosessiin ja hoitoon. 
Noudattaa sovittuja hoitoperi-
aatteita ja ottaa huomioon 
yksilölliset erityispiirteet.   
 

hyödyntää työssään tietoa 
erilaisten vammojen tai sai-
rauden aiheuttamista muutok-
sista elimistön rakenteeseen, 
toimintaan, paranemisproses-
siin ja hoitoon. Noudattaa 
sovittuja hoitoperiaatteita ja 
toimii 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, laitteis-
ta ja niiden ominaisuuksista.  
 
 
 

hyödyntää työssään tietoa 
kipsaamisessa ja erilaisissa 
tuentatekniikoissa käytettävis-
tä materiaaleista, laitteista ja 
niiden ominaisuuksista.  
Ottaa huomioon työskente-
lyssään potilaalle ja hoitajalle 
mahdollisesti aiheutuvat tur-
vallisuusriskit. 

hyödyntää työssään monipuo-
lisesti tietoa kipsaamisessa ja 
erilaisissa tuentatekniikoissa 
käytettävistä materiaaleista, 
laitteista ja niiden ominai-
suuksista. Työskentelee tur-
vallisuusnäkökohdat huomi-
oon ottaen vaarantamatta 
omaa ja potilaan turvallisuut-
ta. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu  

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta sekä 
kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen perus-
teella. Arvioi omaa oppi-
mistaan ja osaamistaan.  
 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella. Arvioi 
omaa oppimistaan ja osaa-
mistaan sekä pyytää tarvitta-
essa ohjausta.  

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa 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 yhteistyö 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 jäsene-
nä 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-
tuualueella ohjeistuksen 
mukaisesti sekä noudattaa 
tietosuojaa viestinnässä. 

Ammattietiikka tuntee vastuualueensa ja ottaa huomioon toiminnas- ottaa toiminnassaan huomi-
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työskentelee työryhmän 
jäsenenä ammattieettisten 
ohjeiden mukaisesti. 

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

oon työyhteisön arvomaail-
man, tavoitteet ja ammat-
tieettiset toimintaohjeet. 
Vastaa omalta osaltaan 
potilaiden hyvästä hoidosta 
ja toimii riskejä ottamatta. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 
 
 

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-, säh-
kö-, säteily- ja paloturvalli-
suusmääräyksiä) ja muita 
riskitilanteisiin liittyviä ohjei-
ta. 

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. 
Soveltaa ergonomisia työs-
kentelytapoja. Ottaa huomi-
oon potilasturvallisuuden 
sekä ennaltaehkäisee työn 
aiheuttamia tapaturmia ja 
vammoja. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein ja toteuttaa turvallises-
ti, suunnitelmallisesti ja tar-
koituksenmukaisesti potilas-
siirrot. Käyttää hallitusti tut-
kimus- ja hoitotasoja sekä 
liikkumisen apuvälineitä. 
Ottaa huomioon potilastur-
vallisuuden sekä kehittää 
työympäristön ergonomista 
toimivuutta. 

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 
potilasta tartunnoilta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Ohjaa ja 
perustelee suojautumisen 
merkityksen. 

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 jäsene-
nä uhkaavien väkivaltatilan-
teiden syntymistä. Toimii 
ohjeiden mukaisesti ja suoje-
lee tarvittaessa itseään ja 
muita sekä pyytää tarvittaes-
sa lisäapua. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osanammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.4 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 15osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET  

 
Opiskelija 

 hyödyntää lasten ja nuorten kanssa työskennellessään oman alansa tietoperustaa ja hankkii uutta tietoa  

 toimii lasten ja nuorten ja heidän läheistensä kanssa vuorovaikutuksessa, joka tukee lapsen ja nuoren kehitystä 

 työskentelee sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten periaatteiden mukaisesti  

 tunnistaa ja edistää lapsen ja nuoren tervettä kasvua, kehitystä, kuntoutumista ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä ja 
ehkäisee vaarantavia tekijöitä  

 toimii yhteistyössä erilaisten perheiden kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä 

 suunnittelee, toteuttaa ja arvioi tuen tarpeessa olevan lapsen tai nuoren hoitoa, kasvatusta ja kuntoutumista yh-
dessä työryhmän ja lapsen tai nuoren ja hänen perheensä kanssa 

 käyttää työssään varhaisen tuen ja erityisen tuen työmenetelmiä 

 toimii omalla vastuualueellaan työryhmän jäsenenä 

 suunnittelee ja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä lapselle tai nuorelle hyvinvointia ja toimintakykyä 
tukevaa toimintaa sekä noudattaa annettuja ohjeita. 

 toimii yhteistyössä lasten ja nuorten verkostojen kanssa  

 ohjaa ja tukee lapsia ja nuoria ja heidän perheitään psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpi-
tämisessä ja edistämisessä ja ohjaa tarvittavien palvelujen piiriin 

 toimii lastensuojelun periaatteiden mukaisesti ja ottaa työssään huomioon ilmoitusvelvollisuuden merkityksen 

 ratkaisee yllättäviä tilanteita ja toimii ammatillisesti haasteellisissa tilanteissa 

 arvioi omaa toimintaansa ja kehittää sitä saamansa palautteen pohjalta  

 huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan, ergonomiastaan ja työturvallisuudestaan ja edistää niitä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Suunnitelmallinen työskentely 

 Lapsen ja nuoren tuen tarpeen tunnistaminen 

 Lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja kuntoutumisen tukeminen ja osallisuuden vahvistaminen 

 Yhteistyö perheen kanssa ja perheen tukeminen 

 Lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyötä ja kuntoutumista koskevan tiedon hallinta 

 Lapsen ja nuoren psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevan tiedon hallinta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Lapsen ja nuoren tuen tarpeen tunnistaminen ja  tukemisen menetelmät mielenterveyden edistämisessä 7 osp 
Toimiminen lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistyössä 8 osp  
 

OPINTOJAKSOT 

Lapsen ja nuoren  erityisen tuen tarpeen tunnistami-
nen ja hyvinvoinnin tukeminen 7 osp 

Toimiminen lasten ja nuorten mielenterveyden edistä-
mistyössä 8 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
Lapsen ja nuoren tuen tarpeen tunnistaminen 

 Eri-ikäisen lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen 
vaiheet sekä vahvuudet 

 Erilaiset perheet  

 Kehitysympäristöt ja niiden merkitys 

 Lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeet, riskiteki-
jät, suojaavat ja vaarantavat tekijät: lähisuhdevä-
kivalta, koulukiusaaminen, tupakointi ja päihteet, 
tapaturmat, kurinpito, päivittäiset toiminnot 

 Lapsen ja nuoren psyykkiset ongelmat ja häiriöt ja 
niiden hoito 

 
Keskeiset sisällöt: 

 havainnoi ja tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan eri-
laisten lasten, nuorten ja perheiden kasvun ja kehi-
tyksen vaiheita, niihin liittyviä vahvuuksia, riskiteki-
jöitä sekä erityisen tuen tarvetta. 

 tunnistaa perheiden palveluiden tarpeita ja ohjaa 
vanhempia palveluiden käyttöön.  

 suunnittelee ja toteuttaa ohjatusti asiakaslähtöistä, 
tavoitteellista toimintaa oman vastuualueensa mu-
kaisesti.  

 toimii työryhmän jäsenenä hoitoa ja kasvatusta tu-
kevan suunnitelman mukaan. 
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 Perheiden erityisen tuen tarpeet ja sosiaaliset on-
gelmat ja niiden vaikutus lapseen ja nuoreen: 
perheväkivalta, mielenterveys- ja päihdeongel-
mat, vanhemman vakava fyysinen sairaus, talou-
delliset ongelmat, syrjäytyminen 

 
Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemisen menetelmät 

 

 Kasvatuskumppanuuden periaatteet 

 Mielenterveystyön periaatteet 

 Tiimi- ja verkostotyön periaatteet 

 Lastensuojelun toimintaperiaatteet ja työkäytän-
nöt 

 Lasten ja nuorten sekä perheiden palvelut: koulu-
toimi, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, kuntoutus-
palvelut, työvoimapalvelut 

 Sosiaalinen vuorovaikutus sekä ristiriita- ja kiu-
saamistilanteet 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen menetel-
mät: varhainen puuttuminen, huolen puheeksi ot-
taminen 

 Varhaisen tuen menetelmät: pienryhmätoiminta, 
tuettu leikki 

 Erityisen tuen menetelmät: koritehtävät, vuorovai-
kutusleikki, kuvin tuettu leikki 

 Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työskentely 

 Erilaisten suunnitelmien laatiminen (kasvatus-
suunnitelma, opetussuunnitelma, hoitosuunnitel-
ma, kuntoutussuunnitelma, palvelusuunnitelma) 
hyödyntäen hyvinvoinnin tukemisen menetelmiä 

 Ammatillinen kohtaaminen 

 Osallisuuteen kannustaminen 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, mahdolliset opintokäynti-

paikat 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, pienryhmätyöskentely 

 
 
 
 
 
 
  

 arvioi lapsen ja nuoren hoidon, kasvatuksen ja kun-
toutumisen toteutumista muutamien keskeisten ase-
tettujen tavoitteiden osalta. 

 hoitaa ja ohjaa lasta tai lapsiryhmää tai nuorta tai 
nuorten ryhmää päivittäisissä toiminnoissa käyttäen 
joitakin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kei-
noja. 

 edistää omalla toiminnallaan lapselle ja nuorelle 
suotuisaa kehitysympäristöä. 

 käyttää työssään ohjatusti varhaisen tuen ja erityi-
sen tuen työmenetelmiä. 

 ohjaa ja tukee lasta ja nuorta itseilmaisussa, leikissä 
ja luovassa toiminnassa. 

 tunnistaa ristiriita- ja kiusaamistilanteet, puuttuu nii-
hin ja tukee lasten ja nuorten keskinäistä sosiaalista 
vuorovaikutusta.   

 toimii yhteistyössä erilaisten perheiden kanssa kas-
vatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. 

 hyödyntää työssään tietoa lasten ja nuorten kehi-
tyksestä, hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutumises-
ta.  

 hyödyntää työssään tietoa lapsen, nuoren ja per-
heen varhaisen tuen ja erityisen tuen menetelmistä. 

 hyödyntää työssään tietoa kehitysympäristön merki-
tyksestä lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle. 

 hyödyntää työssään tietoa kasvatuskumppanuudes-
ta ja perheiden ammatillisesta kohtaamisesta. 

 hyödyntää työssään moniammatillisen tiimi- ja ver-
kostotyön periaatteita. 

 käyttää työssään tietoa lapsen, nuoren ja perheen 
sosiaalisista ongelmista ja niissä selviytymisen tu-
kemisesta ja tarvittavista palveluista. 

 hyödyntää työssään tietoa lastensuojelun toiminta-
periaatteista ja ilmoitusvelvollisuuden merkityksestä. 

 arvioi omaa oppimistaan ja tunnistaa realistisesti 
omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan.  

 toimii lapsen ja nuoren kanssa vuorovaikutuksessa 
heidän kehitystään tukevasti ja ammatillisesti. 

 toimii sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten peri-
aatteiden, lakien ja säädösten sekä turvaohjeiden ja 
työyksikön käytänteiden mukaisesti.  

 tunnistaa lapsen ja nuoren yleisimpiä tapaturma- ja 
terveysriskejä ja ennaltaehkäisee niitä. 

 huolehtii omasta toimintakyvystään, terveydestään 
ja työhyvinvoinnistaan.   

 työskentelee ergonomisesti oikein. 
 
Oppimisympäristöt: Päivähoito tai varhaiskasvatuksen 

toimintayksiköt, perusopetus, lapsiperheiden varhainen tuki, 
kotipalvelu, lastensuojelun yksiköt tai muut soveltuvat lasten 
ja nuorten toimintayksiköt.  
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen, itsenäinen opiskelu 

 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT  

 
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tuke-
minen -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 etenemiselle. 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: 
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Lapsen ja nuoren erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja  hyvinvoinnin tukeminen 

 Lapsen ja nuoren erityisen tuen  tarpeen tunnistaminen: Aktiivinen osallistuminen tunti- ja pienryhmätyöskente-
lyyn. Opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 

 Lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemisen menetelmät: Aktiivinen osallistuminen tunti- ja pienryhmätyöskentelyyn. 
Opettajan antama suullinen/kirjallinen palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 

 
Toimiminen lasten ja nuorten mielenterveyden edistämistyössä 

 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen suunnitelman laatiminen arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opet-
tajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytys-
ti suoritettu 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 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai 
lapsiperheiden eri toimintayksiköissä. 
 

  



32 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 osp tutkinnon osan ammatti-

osaamisen näytön toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen näyttö toteutetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lapsiperheiden, 
perhetyön tai lastensuojelun eri toimintayksiköissä. Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen ammattiosaamisen näy-
tössä lähihoitajaopiskelija tekee työryhmän jäsenenä lähihoitajalle kuuluvia tehtäviä edellä mainituissa toimintayksiköissä. 
 
Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten tuen tarpeet päivittäisissä toiminnoissa sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi lasten ja 
nuorten mielenterveyden edistämisentyötä eri auttamismenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija laatii näyttösuunnitelman ammatti-
osaamisen näyttöä varten, jossa opiskelija kuvaa omaa toimintaansa ammattiosaamisen näytön aikana. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai 
lapsiperheiden eri toimintayksiköissä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Opiskelija osoittaa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen ammattitaitonsa päivähoidossa tai varhaiskasvatuksessa, 
koulussa tai oppilaitoksessa, lapsiperheiden varhaisessa tuessa, kotipalvelussa, lastensuojelun yksikössä, perhe- ja asukas-
puistoissa tai muissa soveltuvissa lasten ja nuorten toimintayksiköissä.   
 

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 arvioinnissa. 
Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä amma-
tillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallinto-
lakia 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 

havainnoi eri-ikäisten ja 
taustaltaan erilaisten lasten 
ja nuorten kasvun ja kehityk-
sen vaiheita, niihin liittyviä 
vahvuuksia sekä erityisen 
tuen tarvetta. 

havainnoi oma-aloitteisesti 
eri-ikäisten ja taustaltaan 
erilaisten lasten ja nuorten 
kasvun ja kehityksen vaihei-
ta, niihin liittyviä vahvuuksia 
sekä erityisen tuen tarvetta 
hyödyntäen erilaisia tiedon-
keruumenetelmiä. 

havainnoi oma-aloitteisesti 
eri-ikäisten ja taustaltaan 
erilaisten lasten ja nuorten 
kasvun ja kehityksen vai-
heita, niihin liittyviä vah-
vuuksia sekä erityisen tuen 
tarvetta hyödyntäen erilai-
sia tiedonkeruumenetelmiä 
ja perustelee keräämänsä 
tiedon merkityksen. 

suunnittelee ohjatusti asia-
kaslähtöistä, tavoitteellista 
toimintaa oman vastuualu-
eensa mukaisesti.  

suunnittelee asiakaslähtöis-
tä, tavoitteellista toimintaa 
oman vastuualueensa mu-
kaisesti. 

suunnittelee monipuolista, 
asiakaslähtöistä ja tavoit-
teellista toimintaa oman 
vastuualueensa mukaises-
ti. 

toimii työryhmän jäsenenä 
hoitoa ja kasvatusta tukevan 
suunnitelman (esim. varhais-
kasvatussuunnitelma tai 
kuntoutumisen suunnitelma) 
mukaan. 

toimii työryhmän jäsenenä 
hoitoa ja kasvatusta tukevan 
suunnitelman (esim. varhais-
kasvatussuunnitelma tai 
kuntoutumisen suunnitelma) 
mukaan ja päivittää sitä 
tarvittaessa. 

toimii johdonmukaisesti 
työryhmän jäsenenä hoitoa 
ja kasvatusta tukevan 
suunnitelman (esim. var-
haiskasvatussuunnitelma 
tai kuntoutumisen suunni-
telma) mukaan ja päivittää 
sitä tarvittaessa. 

arvioi lapsen ja nuoren hoi-
don, kasvatuksen ja kuntou-
tumisen toteutumista muu-
tamien keskeisten asetettu-
jen tavoitteiden osalta. 

arvioi lapsen ja nuoren hoi-
don, kasvatuksen ja kuntou-
tumisen toteutumista suh-
teessa asetettuihin tavoittei-
siin. 

arvioi perustellen lapsen ja 
nuoren hoidon, kasvatuk-
sen ja kuntoutumisen to-
teutumista suhteessa ase-
tettuihin tavoitteisiin. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Lapsen ja nuoren tuen 
tarpeen tunnistaminen  

tunnistaa lapsen ja nuoren 
tervettä kasvua, kehitystä ja 
hyvinvointia suojaavia ja 
vaarantavia tekijöitä ja tukee 
heitä. 

tunnistaa lapsen ja nuoren 
tervettä kasvua, kehitystä ja 
hyvinvointia suojaavia ja 
vaarantavia tekijöitä ja tukee 
heitä tavoitteellisesti. 

tunnistaa monipuolisesti 
lapsen ja nuoren tervettä 
kasvua, kehitystä ja hyvin-
vointia suojaavia ja vaaran-
tavia tekijöitä, tukee heitä 
aktiivisesti ja tavoitteelli-
sesti ja ohjaa avun hake-
misessa. 

tunnistaa lapsen ja nuoren 
psyykkiseen kasvuun, kehi-
tykseen ja hyvinvointiin liitty-
viä yleisimpiä riskitekijöitä ja 
vastaa niihin työryhmän 
jäsenenä. 

tunnistaa lapsen ja nuoren 
psyykkiseen kasvuun, kehi-
tykseen ja hyvinvointiin liitty-
viä riskitekijöitä ja vastaa 
niihin työryhmän jäsenenä. 

tunnistaa, arvioi ja ennalta-
ehkäisee lapsen ja nuoren 
psyykkiseen kasvuun, 
kehitykseen ja hyvinvointiin 
liittyviä riskitekijöitä ja vas-
taa niihin työryhmän jäse-
nenä. 

tunnistaa joitakin lasten ja 
nuorten erityisen tuen tarpei-
ta ja vastaa niihin työryhmän 
jäsenenä. 

tunnistaa lasten ja nuorten 
erityisen tuen tarpeita ja 
vastaa niihin työryhmän 
jäsenenä. 

tunnistaa monipuolisesti 
lasten ja nuorten erityisen 
tuen tarpeita ja vastaa 
niihin työryhmän jäsenenä. 

Lapsen ja nuoren kasvun, 
kehityksen ja kuntoutumi-
sen tukeminen ja osalli-

suunnittelee ohjatusti ja 
toteuttaa työryhmän jäsene-
nä tuen tai erityisen tuen 

suunnittelee ja toteuttaa 
työryhmän jäsenenä tuen tai 
erityisen tuen tarpeessa 

suunnittelee ja toteuttaa 
vastuualueellaan työryh-
män jäsenenä tuen tai 
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suuden vahvistaminen tarpeessa olevan lapsen ja 
nuoren hoitoa, kasvatusta ja 
kuntoutumista, mutta tarvit-
see siinä ajoittain ohjausta. 

olevan lapsen ja nuoren 
hoitoa, kasvatusta ja kuntou-
tumista ja tukee heidän osal-
lisuuttaan. 

erityisen tuen tarpeessa 
olevan lapsen ja nuoren 
hoitoa, kasvatusta ja kun-
toutumista, tukee heidän 
osallisuuttaan sekä perus-
telee toimintaansa. 

hoitaa ja ohjaa lasta tai lapsi-
ryhmää tai nuorta tai nuorten 
ryhmää päivittäisissä toimin-
noissa käyttäen joitakin 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen keinoja. 

hoitaa ja ohjaa lasta tai lapsi-
ryhmää tai nuorta tai nuorten 
ryhmää päivittäisissä toimin-
noissa käyttäen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen 
keinoja. 

hoitaa ja ohjaa lasta tai 
lapsiryhmää tai nuorta tai 
nuorten ryhmää päivittäi-
sissä toiminnoissa käyttäen 
monipuolisesti terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen 
keinoja. 

edistää omalla toiminnallaan 
lapselle ja nuorelle suotuisaa 
kehitysympäristöä, mutta 
tarvitsee ajoittain työryhmän 
tukea varhaisessa puuttumi-
sessa. 

edistää omalla toiminnallaan 
lapselle ja nuorelle suotuisaa 
kehitysympäristöä ja tuo 
esille omia havaintojaan 
varhaisessa puuttumisessa. 

edistää omalla toiminnal-
laan lapselle ja nuorelle 
suotuisaa kehitysympäris-
töä ja esittää joitakin kehit-
tämisideoita sekä toimii 
rakentavasti ja asiakasläh-
töisesti varhaisen puuttu-
misen tilanteissa. 

käyttää työssään ohjatusti 
varhaisen tuen (esim. pien-
ryhmätoiminta ja tuettu leikki) 
ja erityisen tuen työmene-
telmiä (esim. koritehtävät, 
vuorovaikutusleikki ja kuvin 
tuettu leikki), mutta tarvitsee 
siinä ajoittain ohjausta. 

käyttää työssään varhaisen 
tuen (esim. pienryhmätoimin-
ta ja tuettu leikki) ja erityisen 
tuen työmenetelmiä (esim. 
koritehtävät, vuorovaikutus-
leikki ja kuvin tuettu leikki). 

käyttää työssään monipuo-
lisesti varhaisen tuen 
(esim. pienryhmätoiminta 
ja tuettu leikki) ja erityisen 
tuen työmenetelmiä (esim. 
koritehtävät, vuorovaiku-
tusleikki ja kuvin tuettu 
leikki). 

ohjaa ja tukee lasta ja nuorta 
itseilmaisussa, leikissä ja 
luovassa toiminnassa. 

ohjaa ja tukee lasta ja nuorta 
itseilmaisussa, leikissä ja 
luovassa toiminnassa tavoit-
teellisesti. 

ohjaa ja tukee lasta ja 
nuorta itseilmaisussa, 
leikissä ja luovassa toimin-
nassa yksilön ja ryhmän 
tarpeet ja tavoitteet huomi-
oon ottaen. 

tunnistaa ristiriita- ja kiusaa-
mistilanteet, puuttuu niihin ja 
tukee lasten ja nuorten kes-
kinäistä sosiaalista vuorovai-
kutusta.   

tunnistaa ristiriita- ja kiusaa-
mistilanteet, puuttuu niihin ja 
edistää lasten ja nuorten 
keskinäistä sosiaalista vuo-
rovaikutusta. 

tunnistaa monipuolisesti 
ristiriita- ja kiusaamistilan-
teet, puuttuu niihin ja edis-
tää aktiivisesti lasten ja 
nuorten keskinäistä sosiaa-
lista vuorovaikutusta. 

toimii työssään ohjattuna 
ratkaisu- ja voimavarakes-
keisesti, mutta tarvitsee siinä 
ajoittain ohjausta. 

toimii työssään ratkaisu- ja 
voimavarakeskeisesti. 

toimii työssään aktiivisesti 
ratkaisu- ja voimavarakes-
keisesti. 

Yhteistyö perheen kanssa 
ja perheen tukeminen 

toimii yhteistyössä erilaisten 
perheiden kanssa työryhmän 
jäsenenä kasvatuskumppa-
nuuden periaatteiden mukai-
sesti, mutta tarvitsee ajoittain 
työryhmän tukea huolen 
puheeksi ottamiseen. 

toimii oma-aloitteisesti yh-
teistyössä erilaisten perhei-
den kanssa työryhmän jäse-
nenä kasvatuskumppanuu-
den periaatteiden mukaises-
ti.  

toimii oma-aloitteisesti ja 
tavoitteellisesti yhteistyös-
sä erilaisten perheiden 
kanssa työryhmän jäsene-
nä kasvatuskumppanuu-
den periaatteiden mukai-
sesti. 

ottaa puheeksi havaitseman-
sa huolenaiheet. 

toimii asiakaslähtöisesti 
haastavissakin tilanteissa 
ja ottaa huolen puheeksi 
perustellen valintojaan. 

tunnistaa joitakin perheiden 
palveluiden tarpeita ja ohjaa 
vanhempia palveluiden käyt-
töön työryhmän jäsenenä. 

tunnistaa perheiden palve-
luiden tarpeita ja ohjaa van-
hempia palveluiden käyttöön 
työryhmän jäsenenä. 

tunnistaa monipuolisesti 
perheiden palveluiden 
tarpeita ja ohjaa vanhem-
pia palveluiden käyttöön 
työryhmän jäsenenä. 

tunnistaa perheiden erityisen tunnistaa perheiden erityisen tunnistaa perheiden erityi-
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tuen tarpeita ja sosiaalisia 
ongelmia (esim. mielenter-
veys- ja päihdeongelmat, 
vanhemman vakava fyysinen 
sairaus, perheväkivalta ja 
taloudelliset ongelmat) ja tuo 
havaintojaan esille työryh-
mässä. 

tuen tarpeita ja sosiaalisia 
ongelmia (esim. mielenter-
veys- ja päihdeongelmat, 
vanhemman vakava fyysinen 
sairaus, perheväkivalta ja 
taloudelliset ongelmat) ja 
havaitsee niiden mahdollisen 
vaikutuksen lapsen ja nuoren 
hyvinvointiin sekä tiedottaa 
havainnoistaan työryhmässä. 

sen tuen tarpeita ja sosiaa-
lisia ongelmia (esim. mie-
lenterveys- ja päihdeon-
gelmat, vanhemman vaka-
va fyysinen sairaus, perhe-
väkivalta ja taloudelliset 
ongelmat), tiedottaa ha-
vainnoistaan ja tukee lähi-
hoitajan vastuualueella 
lasten ja nuorten hyvinvoin-
tia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Lasten ja nuorten hoito- ja 
kasvatustyötä ja kuntou-
tumista koskevan tiedon 
hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
lasten ja nuorten kehitykses-
tä, hoidosta, kasvatuksesta 
ja kuntoutumisesta.  

perustelee toimintaansa 
tiedolla lasten ja nuorten 
kehityksestä, hoidosta, kas-
vatuksesta ja kuntoutumises-
ta. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lasten ja nuorten 
kehityksestä, hoidosta, 
kasvatuksesta ja kuntou-
tumisesta ja hakee aktiivi-
sesti lisätietoa. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren kasvua ja 
kehitystä tukevista yksilölli-
sistä suunnitelmista (esim. 
lapsen kasvatus-, opetus-, 
hoito-, kuntoutus- ja palvelu-
suunnitelma). 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lapsen ja nuoren 
kasvua ja kehitystä tukevista 
yksilöllisistä suunnitelmista 
(esim. lapsen kasvatus-, 
hoito-, opetus-, kuntoutus- ja 
palvelusuunnitelma). 

perustelee toimintaansa 
monipuolisella tiedolla 
lapsen ja nuoren kasvua ja 
kehitystä tukevista yksilölli-
sistä suunnitelmista (esim. 
lapsen kasvatus-, opetus-, 
hoito-, kuntoutus- ja palve-
lusuunnitelma). 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen, nuoren ja perheen 
varhaisen tuen ja erityisen 
tuen menetelmistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen, nuoren ja perheen 
varhaisen tuen ja erityisen 
tuen menetelmistä ja perus-
telee toimintaansa niiden 
pohjalta. 

hyödyntää työssään moni-
puolisesti tietoa lapsen, 
nuoren ja perheen varhai-
sen tuen ja erityisen tuen 
menetelmistä ja perustelee 
toimintaansa niiden pohjal-
ta. 

hyödyntää työssään tietoa 
kehitysympäristön merkityk-
sestä lapsen ja nuoren kas-
vulle ja kehitykselle. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla kehitysympäristön 
merkityksestä lapsen ja 
nuoren kasvulle ja kehityk-
selle. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla kehi-
tysympäristön merkitykses-
tä lapsen ja nuoren kasvul-
le ja kehitykselle ja sovel-
taa ko. tietoa toiminnas-
saan. 

hyödyntää työssään tietoa 
kasvatuskumppanuudesta ja 
perheiden ammatillisesta 
kohtaamisesta. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla kasvatuskumppa-
nuudesta ja perheiden am-
matillisesta kohtaamisesta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla kas-
vatuskumppanuudesta ja 
perheiden ammatillisesta 
kohtaamisesta. 

hyödyntää työssään mo-
niammatillisen tiimi- ja ver-
kostotyön periaatteita. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla moniammatillisen 
tiimi- ja verkostotyön periaat-
teista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla mo-
niammatillisen tiimi- ja 
verkostotyön periaatteista. 

hyödyntää työhön perehdy-
tyksessä ja konsultaatiossa 
annettuja ohjeita, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta.  

hyödyntää työhön perehdy-
tyksessä ja konsultaatiossa 
annettuja ohjeita ja peruste-
lee niillä toimintaansa sekä 
ymmärtää työnohjauksen 
merkityksen. 

hyödyntää monipuolisesti 
työhön perehdytyksessä ja 
konsultaatiossa annettuja 
ohjeita ja perustelee niillä 
toimintaansa sekä ymmär-
tää työnohjauksen merki-
tyksen. 

Lapsen ja nuoren psyykki-
sen terveyden ja hyvin-
voinnin edistämistä koske-
van tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
lasten ja nuorten mielenter-
veystyön periaatteista ja 
lapsen ja nuoren psyykkistä 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lasten ja nuorten 
mielenterveystyön periaat-
teista ja lapsen ja nuoren 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lasten ja nuorten 
mielenterveystyön periaat-
teista. 
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kasvua ja kehitystä uhkaa-
vista riskeistä ja suojaavista 
tekijöistä.   

psyykkistä kasvua ja kehitys-
tä uhkaavista riskeistä ja 
suojaavista tekijöistä.   

soveltaa työssään tietoa 
lapsen ja nuoren psyykkis-
tä kasvua suojaavista 
tekijöistä ja pyrkii ennalta-
ehkäisemään kehitystä 
uhkaavia riskejä. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren psyykkisis-
tä ongelmista, häiriöistä ja 
niiden hoidosta.  

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren psyykkisis-
tä ongelmista, häiriöistä ja 
hoidosta ja perustelee toi-
mintaansa. 

hyödyntää työssään tietoa 
lapsen ja nuoren psyykki-
sistä ongelmista, häiriöistä 
ja hoidosta ja perustelee ja 
arvioi toimintaansa. 

käyttää työssään tietoa lap-
sen, nuoren ja perheen sosi-
aalisista ongelmista (köy-
hyys, syrjäytyminen, päihde-
ongelmat, perheväkivalta) ja 
niissä selviytymisen tukemi-
sesta. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lapsen, nuoren ja 
perheen sosiaalisista ongel-
mista (köyhyys, syrjäytymi-
nen, päihdeongelmat, perhe-
väkivalta) ja niissä selviyty-
misen tukemisesta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla lap-
sen, nuoren ja perheen 
sosiaalisista ongelmista 
(köyhyys, syrjäytyminen, 
päihdeongelmat, perhevä-
kivalta) ja niissä selviytymi-
sen tukemisesta. 

hyödyntää työssään tietoa 
lastensuojelun toimintaperi-
aatteista ja ilmoitusvelvolli-
suuden merkityksestä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lastensuojelun toi-
mintaperiaatteista, työkäy-
tännöistä ja ilmoitusvelvolli-
suuden merkityksestä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lastensuojelun 
toimintaperiaatteista, työ-
käytännöistä ja ilmoitusvel-
vollisuuden merkityksestä 
ja soveltaa niitä käytän-
nössä. 

hyödyntää työssään tietoa 
lasta, nuorta ja perhettä 
koskevista palveluista, (esim. 
sosiaali-, terveys- ja kuntou-
tuspalvelut, koulutoimi, työ-
voimapalvelut), mutta tarvit-
see ajoittain ohjausta. 

hyödyntää työssään tietoa 
lasta, nuorta ja perhettä 
koskevista palveluista (esim. 
sosiaali-, terveys- ja kuntou-
tuspalvelut, koulutoimi, työ-
voimapalvelut) ja eri hallin-
non alojen välisen yhteistyön 
merkityksestä. 

hyödyntää monipuolisesti 
työssään tietoa lasta, nuor-
ta ja perhettä koskevista 
palveluista (esim. sosiaali-, 
terveys- ja kuntoutuspalve-
lut, koulutoimi, työvoima-
palvelut) ja perustelee 
asiakaslähtöisesti eri hal-
linnon alojen välisen yh-
teistyön merkityksen. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu  

tunnistaa realistisesti omia 
vahvuuksiaan ja kehittämis-
tarpeitaan.  

tunnistaa omat vahvuutensa 
ja kehittämistarpeensa.  
 

tunnistaa omat vahvuuten-
sa ja kehittämistarpeensa 
sekä arvioi omaa oppimis-
taan ja osaamistaan ja 
pyytää tarvittaessa ohjaus-
ta.  

arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan sekä pyytää 
ohjausta. 

arvioi realistisesti ja oma-
aloitteisesti oppimistaan ja 
osaamistaan sekä pyytää 
ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa  
aiemmin opittua muuttuvis-
sa työtilanteissa. 

ottaa vastaan palautetta 
asiallisesti sekä kehittää 
toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella. 

ottaa vastaan ja antaa  
asiallisesti palautetta sekä 
kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen perusteel-
la. 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta esit-
täen rakentavia ratkaisu-
vaihtoehtoja.  

tekee työryhmän jäsenenä 
työhönsä liittyviä valintoja ja 
päätöksiä sekä ratkaisee 
arjen ongelmia, mutta tarvit-
see siinä ajoittain ohjausta. 

tekee työryhmän jäsenenä 
työhönsä liittyviä valintoja ja 
päätöksiä ja ratkaisee arjen 
ongelmia sekä hankkii lisä-
tietoa ratkaisuilleen. 

tekee työryhmän jäsenenä 
työhönsä liittyviä valintoja 
ja päätöksiä ja ratkaisee 
ongelmia. 

perustelee toimintaansa 
ammatillisilla tiedoilla ja 
hankkii tarvittaessa lisätie-
toa.  
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Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii lapsen ja nuoren kans-
sa vuorovaikutuksessa hei-
dän kehitystään tukevasti ja 
ammatillisesti, mutta tarvit-
see ajoittain ohjausta. 

toimii lapsen ja nuoren kans-
sa erilaisissa vuorovaikutus-
tilanteissa empaattisesti ja 
heidän kehitystään tukevasti 
ja ammatillisesti. 

toimii lapsen ja nuoren 
kanssa erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa empaat-
tisesti ja ammatillisesti 
heidän kehitystään tukien.  

arvioi omia vuorovaikutus-
taitojaan. 

toimii työryhmän tukemana 
asiallisesti vuorovaikutuk-
sessa ja yhteistyössä lasten 
ja nuorten perheiden kanssa. 

toimii työryhmän jäsenenä 
asiallisesti ja aktiivisesti 
vuorovaikutuksessa ja yh-
teistyössä erilaisten perhei-
den kanssa. 

toimii työryhmän jäsenenä 
asiallisesti ja aktiivisesti 
vuorovaikutuksessa ja 
yhteistyössä erilaisten 
perheiden kanssa sekä 
arvioi omia vuorovaikutus-
taitojaan. 

toimii rakentavasti yhteis-
työssä oman työryhmän 
jäsenten kanssa, mutta tar-
vitsee vielä työryhmän tukea 
moniammatillisessa yhteis-
työssä. 

toimii rakentavasti ja yhteis-
työssä oman työryhmän 
jäsenten kanssa ja moniam-
matillisessa yhteistyössä. 

toimii rakentavasti ja aktii-
visesti yhteistyössä oman 
työryhmän jäsenten ja 
moniammatillisen tiimin 
kanssa omalla vastuualu-
eellaan. 

Ammattietiikka toimii sosiaali- ja terveysalan 
ammattieettisten periaattei-
den, lakien ja säädösten 
mukaisesti.  

perustelee toimintaansa 
sosiaali- ja terveysalan am-
mattieettisten periaatteiden, 
lakien ja säädösten pohjalta.  

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa sosiaali- ja 
terveysalan ammattieettis-
ten periaatteiden, lakien ja 
säädösten pohjalta. 

tunnistaa eettisesti ongelmal-
lisia tilanteita. 

pohtii ratkaisuja eettisesti 
ongelmallisiin tilanteisiin. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

tunnistaa lapsen ja nuoren 
yleisimpiä tapaturma- ja 
terveysriskejä ja ennaltaeh-
käisee niitä. 

tunnistaa ja ennaltaehkäisee 
lapselle ja nuorelle turvalli-
suus- ja terveysriskejä ai-
heuttavia tilanteita. 

tunnistaa ja ennaltaehkäi-
see lapselle ja nuorelle 
turvallisuus- ja terveysris-
kejä aiheuttavia tilanteita ja 
perustelee toimintaansa. 

toimii vaarallisissa ja uhkaa-
vissa tilanteissa turvaohjei-
den ja työyksikön käytäntö-
jen mukaisesti ja suojelee 
lasta tai nuorta, muita lapsia 
tai nuoria sekä itseään ja 
pyytää tarvittaessa lisäapua. 

ennakoi vaarallisten ja uh-
kaavien tilanteiden syntymis-
tä ja toimii niissä turvaohjei-
den ja työyksikön käytäntö-
jen mukaisesti ja suojelee 
lasta tai nuorta, muita lapsia 
tai nuoria sekä itseään ja 
pyytää tarvittaessa lisäapua.  

ehkäisee työryhmän jäse-
nenä vaarallisten ja uhkaa-
vien tilanteiden syntymistä. 

toimii turvaohjeiden mukai-
sesti ja suojelee lasta tai 
nuorta, muita lapsia tai 
nuoria sekä itseään ja 
pyytää tarvittaessa lisä-
apua. 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään, terveydestään ja 
työhyvinvoinnistaan.   

huolehtii omasta toimintaky-
vystään ja terveydestään 
sekä edistää työhyvinvointi-
aan.  

edistää aktiivisesti toimin-
takykyään, terveyttään ja 
työhyvinvointiaan.  
 

työskentelee ergonomisesti 
oikein. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein. 

työskentelee ergonomisesti 
oikein. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.8 VANHUSTEN KOTIHOITO JA HUOLENPITO 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET  

 
Opiskelija  

 kunnioittaa kotona asuvan asiakkaan yksityisyyttä, tapoja, tottumuksia ja omaisuutta 

 suunnitella, toteuttaa ja arvioida kotona asuvan asiakkaan hoitoa ja palvelua ottaen huomioon asiakkaan voi-
mavarat ja osallisuuden 

 toimia kotona asuvan asiakkaan omaishoitajan, läheisten ja verkoston kanssa yhteistyössä 

 käyttää kotona asuvan asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa työskennellessään ammatillisia vuorovaikutustai-
toja 

 tukea ja ohjata kotona asuvaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen voimavaransa huomioiden 

 havainnoida kotona asuvan asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muu-
toksia ja ehkäistä niitä heikentäviä tekijöitä 

 ohjata ja tukea kotona asuvaa asiakasta ja hänen läheisiään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä 

 ohjata ja tukea kotona asuvaa asiakasta ja hänen läheisiään erilaisten etuuksien ja palvelujen hakemisessa ja 
käytössä 

 ohjata ja tukea kotona asuvaa asiakasta hoitopolun (esim. laitos- ja kotihoidon nivelvaihe, muisti- ja päihdeon-
gelmat) eri vaiheissa 

 toteuttaa kotona asuvan asiakkaan lääkehoitoa 

 käyttää asiakkaan kotona oman työnsä työvälineitä sekä turvallisuuteen, sosiaaliseen kanssakäymiseen, tie-
donkulkuun ja tilastointiin liittyvää teknologiaa sekä ohjata asiakkaita ja omaisia niiden käytössä 

 auttaa asiakasta huolehtimaan ja/tai huolehtia asiakkaan ruokahuollosta ja ravitsemuksesta 

 auttaa asiakasta huolehtimaan ja/tai huolehtia asiakkaan kodin päivittäisestä siisteydestä ja/tai ylläpitosiivouk-
sesta ja vaatehuollosta 

 hoitaa asiakkaan puolesta asioita kodin ulkopuolella ja/tai avustaa asiakasta asioimisessa 

 toimia vastuualueellaan kotihoidon työryhmän jäsenenä 

 hyödyntää kotihoidossa työskennellessään oman alansa tietoperustaa 

 kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan 

 ratkaista kotona asuvan asiakkaan arjen ongelmia ja toimia yllättävissä tilanteissa asiakkaan kotona 

 työskennellä sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan asiakkaan kodissa 

 edistää omaa työhyvinvointiaan ja työturvallisuuttaan työskennellessään kotihoidossa 

 työskennellä kestävän kehityksen periaatteen mukaan asiakkaan kodissa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Suunnitelmallinen työskentely 

 Ammatillinen vuorovaikutus kotihoidossa 

 Kotihoito- ja huolenpitotyössä toimiminen 

 Lääkehoito kotihoidossa 

 Kotihoito ja asioiminen 

 Oman työn ja työvälineiden ja -menetelmien sekä teknologian hyödyntäminen kotihoidossa 

 Hoito- ja huolenpitotyötä koskevan tiedon hallinta 

 Ravitsemusta koskevan tiedon hallinta 

 Fyysisiä ja psyykkisiä vanhenemismuutoksia ja sairauksia koskevan tiedon hallinta 

 Sosiaalisia vanhenemis- ja hyvinvointimuutoksia koskevan tiedon hallinta 

 Sosiaalipalveluita ja palvelujen tarjontaa koskevan tiedon hallinta 

 Itsehoitoon liittyvä tiedon hallinta 

 Asiakkaan lääkehoitoon liittyvä tiedon hallinta 

 Kodinhoitoon liittyvä tiedon hallinta 

 Kotihoidossa käytettäviin työvälineisiin ja -menetelmiin sekä teknologiaan liittyvä tiedon hallinta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Vanhuksen kotihoidon ja huolenpidon tietoperusta 7 osp 
Toimiminen vanhuksen kotihoidossa 8 osp 
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OPINTOJAKSOT 

 
Vanhuksen kotihoidon ja huolenpidon tietoperusta    
 7 osp  

Toimiminen vanhuksen kotihoidossa 8 osp  

 
Keskeiset sisällöt:  
Kotihoitotyön prosessi  

 Hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen ja toteut-
taminen (hoitopolun eri vaiheet) 

 Asiakaskäynnin suunnittelu, toteutus ja arviointi 

 Kotihoidon työvälineet ja menetelmät sekä tekno-
logia 

(hoitosuunnitelma, mobiiliteknologia, tilastointi, sosiaalitek-
nologia, turvallisuuteen liittyvä teknologia) 

 Voimavaralähtöisyys ja itsehoito 

 Yhteistyö asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa 

 Yhteistyö omaishoitajan kanssa 

 Moniammatillinen yhteistyö kotihoidossa  

 Sosiaali- ja terveysalan eettisten ohjeiden noudat-
taminen 

 Hoito- ja huolenpitotyön perusteiden hallinta 
 
Vanhuksen kotihoito  

 Fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset vanhenemis-
muutokset 

 Kotihoidon asiakkaan tavallisimmat fyysiset ja 
psyykkisset sairaudet ja niiden hoito  

 Päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja autta-
minen (asiakkaan päivittäinen hygienianhoito ja 
pukeutuminen sekä erityisongelmat) 

 Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen kotihoidos-
sa (lääkkeiden vaikutukset ja yhteisvaikutukset 
sekä haittavaikutukset) 

 Itsehoitoon ja toimintakyvyn edistämiseen ohjaa-
minen 

 Sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sosiaalitekno-
logian käyttöön ohjaaminen - 

 Ensiapu ja peruselvytys 
 
Huolenpitotyö vanhuksen kotona  

 Ikääntyneen päivittäisen ruokavalion/ ravitsemuk-
sen toteuttaminen ja siinä ohjaaminen 

 Iän mukainen ravinto ja sen hyödyntäminen 
(Ikäihmisten ravitsemussuositukset) 

 Vaatehuollosta ja kodin siisteydestä huolehtimi-
nen ja siinä ohjaaminen 

 Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen 

 Sosiaalipalvelut ja palvelujen tarjonta ja palvelui-
hin ohjaaminen 

 Asioinnissa avustaminen ja/tai kodin ulkopuolella 
asioiminen  

 
Oppimisympäristöt: oppilaitos, verkko-oppimisympäristö, 

työyhteisöt 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitukset, pienryhmä-

työskentely, verkko-opinnot, projektityöskentely, itsenäinen 
opiskelu, opintokäynnit 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

 Hoito- ja palvelusuunnitelman suunnittelu, toteu-
tus ja arviointi 

 Ammatillinen vuorovaikutus 

 Asiakkaan ohjaus ja tuki hoitopolun eri vaiheissa 

 Fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvin-
voinnissa ja toimintakyvyssä tapahtuvien muutos-
ten huomioiminen 

 Voimavaralähtöinen tuki ja ohjaus päivittäisissä 
toiminnoissa  

 Lääkehoidon toteuttaminen kotona 

 Ravitsemuksesta, kodin puhtaudesta ja vaate-
huollosta huolehtiminen 

 Oman alan tietoperustan ja työmenetelmien hyö-
dyntäminen 

 Eettisten ohjeiden noudattaminen 

 Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 Sähkö- ja paloturvallisuus, ergonomiset työsken-
telytavat, aseptinen työskentely, väkivaltatilantei-
den ehkäiseminen 

 
Oppimisympäristöt: työssäoppimispaikat, verkko-

oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: työssäoppiminen 

 
 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 



40 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

 

 
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ammattiosaamisen näytössä vähintään Hoito ja huolenpito -tutkinnon osa 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. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti:  
Vanhuksen kotihoidon ja huolenpidon tietoperusta 7 osp 

 
Kotihoitotyön prosessi: Tehtävä. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  
Vanhuksen kotihoito: Tehtävä (sisältää ensiavun ja peruselvytyksen kotona). Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  
Huolenpitotyö vanhuksen kotona: Tehtävä. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  

 
Toimiminen vanhuksen kotihoidossa 8 osp 

Tehtävä. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). Opiskelijan itsearviointi, opettajan ja työpaikkaohjaajan kirjallinen ja suul-
linen palaute.  Työssäoppiminen 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, työssäoppiminen ja ammattiosaamisen 
näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu 
ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: Opiskelija osoittaa osaamisensa vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa ammattiosaami-

sen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä kotihoidossa tai tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai muis-
tisairaiden hoitokodissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa 
toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa 
paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus voidaan varmistaa. Silta osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen 
arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Vanhusten kotihoidon ja huolenpidon 15 osp tutkinnon osan ammattiosaami-

sen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan mahdollisimman aidoissa työelämätilanteissa 
työssäoppimisjakson yhteydessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön normaaliin työtoimintaan työvuorojensa mukaisesti. 
Opiskelija osoittaa osaamisensa vanhusten kotihoidossa ja huolenpidossa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähi-
hoitajan työtehtävissä kotihoidossa tai tuetussa tai tehostetussa palveluasumisessa tai muistisairaiden hoitokodissa. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE  NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Vanhusten kotihoidon ja huolenpidon suunnittelu, toteutus ja arviointi 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Näyttöympäristö voi olla kotihoito tai tuettu tai tehostettu palveluasuminen tai muistisairaiden hoitokoti. 
 

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 
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 

 
Suunnitelmallinen työsken-
tely 

päivittää työryhmän tuke-
mana yhdessä asiakkaan ja 
hänen läheisensä kanssa 
hoito- ja palvelusuunnitel-
man, jota toteuttaa ja arvioi 
työryhmän tukemana. 

päivittää työryhmän jäsene-
nä yhdessä asiakkaan ja 
hänen läheisensä kanssa 
hoito- ja palvelusuunnitel-
man, jota toteuttaa ja arvioi. 

laatii tai päivittää työryhmän 
jäsenenä yhdessä asiak-
kaan ja hänen läheisensä 
kanssa hoito- ja palvelu-
suunnitelman, jota toteuttaa 
ja arvioi monipuolisesti. 

suunnittelee asiakaskäyn-
tinsä työryhmän tukemana 
asiakkaan hoito ja palvelu-
suunnitelman mukaisesti 
huomioiden asiakkaan toi-
veita. 

suunnittelee asiakaskäyn-
tinsä asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukai-
sesti huomioiden asiakkaan 
tavat, tottumukset ja yksityi-
syyden. Toimii joustavasti ja 
arvioi omaa toimintaansa. 

suunnittelee asiakaskäyn-
tinsä asiakkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukai-
sesti huomioiden kattavasti 
asiakkaan tavat, tottumuk-
set ja yksityisyyden tarpeen. 
Toimii joustavasti ja asia-
kaslähtöisesti poikkeustilan-
teissa ja arvioi ja perustelee 
omaa toimintaansa. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Ammatillinen vuorovaiku-
tus kotihoidossa 

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 
tilanteissa. 

ottaa työssään huomioon 
asiakkaan ja hänen läheiset 
sekä toimii yhteistyössä 
heidän kanssaan. 

toimii aktiivisesti yhteistyös-
sä asiakkaan ja hänen lä-
heisten kanssa ymmärtäen 
heidän merkityksensä asi-
akkaan ja oman työskente-
lynsä voimavarana. 

toimii aktiivisesti ja voimava-
ralähtöisesti yhteistyössä 
asiakkaan ja hänen läheis-
ten kanssa. Löytää myön-
teisiä ratkaisuja myös haas-
tavissa tilanteissa. 

tukee työryhmän ohjauk-
sessa omaishoitajaa hänen 
työssään. 

tukee itsenäisesti ja oma-
toimisesti omaishoitajaa 
hänen työssään. 

tukee aktiivisesti ja moni-
puolisesti omaishoitajaa 
hänen työssään. 

tiedottaa ja dokumentoi 
havaintojaan sekä omaa 
toimintaansa. 

tiedottaa ja dokumentoi 
aktiivisesti havaintojaan ja 
omaa toimintaansa. 

tiedottaa monipuolisesti ja 
aktiivisesti havaintojaan ja 
omaa toimintaansa. 

 
Kotihoito ja huolenpito-
työssä toimiminen 
 

huolehtii asiakkaan päivit-
täistä ruokahuollosta tai 
auttaa asiakasta huolehti-
maan riittävästä ja iän mu-
kaisesta ravinnon saannista. 
Ohjaa ja tukee asiakasta 
ravitsemukseen liittyvissä 
asioissa hoito- ja palvelu-
suunnitelman mukaisesti, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta kotihoidon työryh-
män jäseniltä. 

huolehtii asiakkaan päivit-
täisestä ruokahuollosta tai 
auttaa asiakasta huolehti-
maan tasapainoisesta ja iän 
huomioon ottavasta ravin-
non saannista hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukai-
sesti. Tekee havaintoja sekä 
ohjaa ja tukee asiakasta 
yksilöllisesti ravitsemukseen 
liittyvissä asioissa. 

huolehtii asiakkaan päivit-
täisestä ruokahuollosta tai 
auttaa asiakasta huolehti-
maan tasapainoisesta ja iän 
huomioon ottavasta ravin-
non saannista hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukai-
sesti. Tekee havaintoja sekä 
ohjaa ja tukee asiakasta 
yksilöllisesti ravitsemukseen 
liittyvissä asioissa. Toimii 
yhteistyössä asiakkaan, 
hänen läheisten ja kotihoi-
don työryhmän kanssa 
ongelmatilanteissa. 

ohjaa ja auttaa asiakasta 
henkilökohtaisen hygienian 

ohjaa ja auttaa asiakasta 
voimavaralähtöisesti henki-

ohjaa ja auttaa asiakasta 
yksilöllisesti ja monipuoli-
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hoidossa ja pukeutumisessa 
sekä huomioi asiakkaan 
erityisongelmia. 

lökohtaisen hygienian hoi-
dossa ja pukeutumisessa 
sekä tunnistaa asiakkaan 
erityisongelmia. 

sesti ottaen huomioon asi-
akkaan voimavarat henkilö-
kohtaisen hygienian hoidos-
sa ja pukeutumisessa sekä 
tunnistaa erityisongelmat. 

havainnoi asiakkaan fyysi-
sen, psyykkisen ja sosiaali-
sen hyvinvoinnin muutoksia 
ja tuen tarpeita ja hakee 
niihin ratkaisuja työryhmän 
jäsenenä. 

havainnoi ja tunnistaa asi-
akkaan fyysisen, psyykkisen 
ja sosiaalisen hyvinvoinnin 
muutoksia ja tuen tarpeita ja 
hakee niihin ratkaisuja yh-
dessä asiakkaan ja hänen 
läheisten kanssa. Poistaa 
osaltaan asiakkaan hyvin-
vointia vähentäviä tekijöitä. 

havainnoi ja tunnistaa mo-
nipuolisesti ja ennakoiden 
asiakkaan fyysisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen hyvin-
voinnin muutoksia ja tuen 
tarpeita ja hakee niihin rat-
kaisuja moniammatillisessa 
kotihoidon työryhmässä 
yhdessä asiakkaan ja hänen 
läheisten kanssa. Ehkäisee 
toiminnallaan asiakkaan 
hyvinvointia vähentäviä 
tekijöitä. 

ohjaa asiakasta itsehoitoon 
ja toimintakyvyn edistämi-
seen (esim. lepo, uni, liikun-
ta, viriketoiminta, ravitse-
mus, sairaudenhoito) huo-
mioiden asiakkaan mahdol-
lisuudet, voimavarat ja toi-
mintakyvyn. Käyttää työs-
sään kuntouttavaa työotetta. 

ohjaa ja motivoi oma-
aloitteisesti asiakasta itse-
hoitoon ja toimintakyvyn 
edistämiseen huomioiden 
asiakkaan mahdollisuudet, 
voimavarat ja toimintakyvyn. 
Käyttää työssään kuntoutta-
vaa työotetta. 

motivoi ja ohjaa aktiivisesti 
asiakasta itsehoitoon ja 
toimintakyvyn edistämiseen 
löytäen vaihtoehtoja asiak-
kaan yksilöllisten tarpeiden 
ja toimintakyvyn mukaan. 
Toteuttaa työssään kuntout-
tavaa työotetta. 

tunnistaa joitain asiakkaan 
palvelujen tarpeita ja ohjaa 
asiakasta palveluiden käyt-
töön työryhmän jäsenenä. 

kartoittaa asiakkaan sosiaa-
lietuuksien, palveluiden, 
apuvälineiden ja asunnon 
muutostyötarpeita. Ohjaa 
asiakasta ja hänen läheisi-
ään etuuksien hakemisessa 
sekä palveluiden ja apuväli-
neiden käytössä. Käyttää 
tarvittaessa työryhmän 
apua. 

kartoittaa monipuolisesti 
asiakkaan sosiaalietuuk-
sien, palveluiden, apuväli-
neiden ja asunnon muutos-
työtarpeita. Ohjaa asiakasta 
ja hänen läheisiään etuuk-
sien hakemisessa sekä 
palveluiden ja apuvälineiden 
käytössä tehden yhteistyötä 
alan asiantuntijoiden kans-
sa. 

ohjaa työryhmän tukemana 
kotona asuvaa asiakasta 
hoitopolun (esim. laitos- ja 
kotihoidon nivelvaihe, muis-
ti- ja päihdeongelmat) eri 
vaiheissa. 

ohjaa ja tukee kotona asu-
vaa asiakasta hoitopolun eri 
vaiheissa. 

ohjaa ja tukee kotona asu-
vaa asiakasta yksilölliset 
tarpeet huomioiden hoitopo-
lun eri vaiheissa. 

tunnistaa asiakkaan voima-
varoja ja mielenkiinnon 
kohteita. 

ohjaa asiakasta löytämään 
omat voimavaransa ja mie-
lenkiinnon kohteensa sekä 
tukee asiakasta yhteisölli-
syyteen. 

ohjaa yksilöllisesti asiakasta 
löytämään omat voimava-
ransa ja mielenkiinnon koh-
teensa ja kannustaa aktiivi-
seen toimijuuteen ja osalli-
suuteen. 

 
Lääkehoito kotihoidossa 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti asiakkaalle. 
Ohjaa työryhmän tukemana 
asiakasta ja hänen läheisi-
ään lääkkeiden käytössä, 
säilyttämisessä, hävittämi-
sessä ja lääkemääräysten 
uusimisessa. (STM:n Tur-
vallinen lääkehoito-opas, 
2005:32). 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti asiakkaalle. 
Ohjaa asiakasta ja hänen 
läheisiään lääkkeiden käy-
tössä, säilyttämisessä, hä-
vittämisessä ja lääkemää-
räysten uusimisessa. 

käsittelee, annostelee ja 
antaa lääkkeet oikein ja 
turvallisesti asiakkaalle. 
Ohjaa aktiivisesti asiakasta 
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 sekä 
lääkkeiden väärinkäytön 

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. 
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ilmiöitä. (STM:n Turvallinen 
lääkehoito-opas. 2005:32). 

 
Kodinhoito ja asioiminen 

huolehtii asiakkaan kodin 
päivittäisestä siisteydestä 
ja/tai ylläpitosiivouksesta 
toimien kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan. 

auttaa asiakasta huolehti-
maan tai huolehtii asiakkaan 
kodin päivittäisestä siistey-
destä ja/tai ylläpitosiivouk-
sesta toimien kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaan. 

auttaa asiakasta huolehti-
maan tai huolehtii asiakkaan 
kodin päivittäisestä siistey-
destä ja/tai ylläpitosiivouk-
sesta yksilöllisten tarpeiden 
mukaan asiakkaan toiveita 
kunnioittaen. Toimii kestä-
vän kehityksen periaattei-
den mukaan. 

huolehtii asiakkaan vaate-
huollosta toimien kestävän 
kehityksen periaatteiden 
mukaan. 

auttaa asiakasta huolehti-
maan tai huolehtii asiakkaan 
vaatehuollosta toimien kes-
tävän kehityksen periaattei-
den mukaan. 

auttaa asiakasta huolehti-
maan tai huolehtii asiakkaan 
vaatehuollosta yksilöllisten 
tarpeiden mukaan asiak-
kaan toiveita kunnioittaen. 
Toimii kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaan. 

avustaa asiakasta asioimi-
sessa ja/tai hoitaa asiak-
kaan puolesta joitakin asioi-
ta kodin ulkopuolella. 

avustaa asiakasta asioimi-
sessa ja/tai hoitaa asiak-
kaan puolesta asioita kodin 
ulkopuolella ottaen huomi-
oon asioiden hoitamisen 
edellyttämät vaatimukset. 

avustaa ja motivoi asiakasta 
asioimisessa ja/tai hoitaa 
asiakkaan puolesta asioita 
kodin ulkopuolella ottaen 
huomioon asioiden hoitami-
sen edellyttämät vaatimuk-
set. 

 
Oman työn työvälineiden 
ja -menetelmien sekä 
teknologian hyödyntämi-
nen kotihoidossa 

käyttää asiakkaan kotona 
oman työnsä työvälineitä ja 
-menetelmiä sekä turvalli-
suuteen, sosiaaliseen kans-
sakäymiseen, tiedonkulkuun 
ja tilastointiin liittyvää tekno-
logiaa työryhmän tukemana. 

hyödyntää asiakkaan koto-
na oman työnsä työvälineitä 
ja -menetelmiä sekä turvalli-
suuteen, sosiaaliseen kans-
sakäymiseen, tiedonkulkuun 
ja tilastointiin liittyvää tekno-
logiaa. 

hyödyntää aktiivisesti asiak-
kaan kotona oman työnsä 
työvälineitä ja  
-menetelmiä sekä turvalli-
suuteen, sosiaaliseen kans-
sakäymiseen, tiedonkulkuun 
ja tilastointiin liittyvää tekno-
logiaa. 

ohjaa asiakkaita ja omaisia 
turvallisuuteen, sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja tiedon-
kulkuun liittyvässä teknolo-
giassa työryhmän tukema-
na. 

ohjaa asiakkaita ja omaisia 
turvallisuuteen, sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja tiedon-
kulkuun liittyvässä teknolo-
giassa. 

ohjaa aktiivisesti asiakkaita 
ja omaisia turvallisuuteen, 
sosiaaliseen kanssakäymi-
seen ja tiedonkulkuun liitty-
vässä teknologiassa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Hoito- ja huolenpitotyötä 
koskeva tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
hoito- ja huolenpitotyön 
perusteista. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla hoito- ja huolenpito-
työn perusteista. 

perustelee kattavasti toimin-
taansa tiedolla hoito- ja 
huolenpitotyön perusteista. 
Hakee aktiivisesti lisätietoa. 

 
Ravitsemusta koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
asiakkaan iän mukaisesta 
tasapainoisesta ravinnosta 
ja ruokahuollon palveluista, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta kotihoidon työryh-
mältä. 

hyödyntää työssään tietoa 
asiakkaan iän mukaisesta 
tasapainoisesta ravinnosta 
ja ruokahuollon palveluista. 
Jakaa tietoa asiakkaalle ja 
hänen läheisilleen. 

hyödyntää työssään tietoa 
asiakkaan iän mukaisesta 
tasapainoisesta ravinnosta 
ja ruokahuollon palveluista 
ja toimii joustavasti ja asiak-
kaan tilanteen mukaisesti. 
Jakaa ja soveltaa yksilölli-
sesti tietoa asiakkaalle ja 
hänen läheisilleen. 

 
Fyysisiä ja psyykkisiä 
vanhenemismuutoksia ja 
sairauksia koskeva tiedon 
hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
fyysisistä ja psyykkisistä 
vanhenemismuutoksista, 
yleisimmistä kotihoidon 
asiakkaan fyysisistä ja 
psyykkisistä sairauksista ja 
niiden hoidosta. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla 
fyysisistä ja psyykkisistä 
vanhenemismuutoksista, 
yleisimmistä kotihoidon 
asiakkaan fyysisistä ja 
psyykkisistä sairauksista ja 
niiden hoidosta. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintansa asiakaslähtöi-
sesti ja kattavasti tiedolla 
fyysisistä ja psyykkisistä 
vanhenemismuutoksista, 
yleisimmistä kotihoidon 
asiakkaan fyysisistä ja 
psyykkisistä sairauksista ja 
niiden hoidosta. 

 
Sosiaalisia vanhenemis- ja 
hyvinvoinninmuutoksia 

hyödyntää työssään tietoa 
sosiaalisista vanhenemis-
muutoksista ja yleisimmistä 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla 
sosiaalisista vanhenemis-

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla 
sosiaalisista vanhenemis-
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koskeva tiedon hallinta kotihoidon asiakkaan sosi-
aalisen hyvinvoinnin muu-
toksista ja tuen tarpeista. 

muutoksista ja yleisimmistä 
kotihoidon asiakkaan sosi-
aalisen hyvinvoinnin muu-
toksista ja tuen tarpeista. 

muutoksista ja yleisimmistä 
kotihoidon asiakkaan sosi-
aalisen hyvinvoinnin muu-
toksista asiakaslähtöisesti ja 
kattavasti. 

 
Sosiaalipalveluita ja palve-
lujen tarjontaa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
kotihoidon asiakkaan ja 
omaishoitajan palveluista ja 
sosiaalietuuksista. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla kotihoidon asiak-
kaan ja omaishoitajan pal-
veluista ja sosiaalietuuksis-
ta. 

perustelee kattavasti toimin-
taansa tiedolla kotihoidon 
asiakkaan ja omaishoitajan 
palveluista ja sosiaalietuuk-
sista. 

 
Itsehoitoon liittyvä tiedon 
hallinta 

tietää itsehoitokäsitteen ja 
periaatteet ja ottaa niitä 
huomioon työssään. 

perustelee työtilanteisiin 
liittyvää toimintaansa tiedol-
la itsehoidonperiaatteista. 

perustelee monipuolisesti ja 
kattavasti työtilanteisiin 
liittyvää toimintaansa tiedol-
la itsehoidon periaatteista. 

 
Asiakkaan lääkehoitoon 
liittyvä tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
kotihoidossa olevan asiak-
kaan lääkehoidosta ja sen 
erityiskysymyksistä. 

perustelee ratkaisunsa ja 
toimintatapansa tiedolla 
kotihoidossa olevan asiak-
kaan lääkehoidosta ja sen 
erityiskysymyksistä. 

perustelee monipuolisesti 
ratkaisunsa ja toimintaansa 
tiedolla kotihoidossa olevan 
asiakkaan lääkehoidosta ja 
sen erityiskysymyksistä. 

 
Kodinhoitoon liittyvä tiedon 
hallinta 

hyödyntää työssään kodin-
hoitoon (puhtaanapito, vaa-
tehuolto) liittyvää tietoa. 

perustelee toimintaansa 
asiakkaan kodissa tapahtu-
vissa työtilanteissa tiedoilla 
puhtaanapidon ja vaatehuol-
lon perusteista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa asiakkaan 
kodissa tapahtuvissa työti-
lanteissa tiedoilla puhtaa-
napidon ja vaatehuollon 
perusteista. 

 
Kotihoidossa käytettäviin 
työvälineisiin ja  
-menetelmiin sekä tekno-
logiaan liittyvä tiedon hal-
linta 

hyödyntää työssään työväli-
ne- ja  
-menetelmätietoa sekä 
tietoa turvallisuuteen, sosi-
aaliseen kanssakäymiseen, 
tiedonkulkuun ja tilastointiin 
liittyvästä teknologiasta. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla työvälineistä ja 
-menetelmistä sekä turvalli-
suuteen, sosiaaliseen kans-
sakäymiseen, tiedonkulkuun 
ja tilastointiin liittyvästä 
teknologiasta. 

perustelee kattavasti toimin-
taansa tiedolla työvälineistä 
ja  
-menetelmistä sekä turvalli-
suuteen, sosiaaliseen kans-
sakäymiseen, tiedonkulkuun 
ja tilastointiin liittyvästä 
teknologiasta. 

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. 
Arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella. 
Arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan sekä pyytää 
tarvittaessa ohjausta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa 
työtilanteissa, tunnistaa 
omia vahvuuksiaan ja kehit-
tämistarpeitaan. Antaa pa-
lautetta esittäen rakentavia 
ratkaisuvaihtoehtoja ja pyy-
tää ohjausta tarvittaessa. 

tekee kotihoitotyössään 
työhönsä liittyviä valintoja ja 
päätöksiä sekä ratkaisee 
arjen ongelmia, mutta tarvit-
see siinä ajoittain ohjausta. 

tekee kotihoidossa itsenäi-
sesti työhönsä liittyviä pää-
töksiä ja ratkaisee ongelmia 
sekä hankkii lisätietoa rat-
kaisuilleen. 

tekee kotihoidossa itsenäi-
sesti työhönsä liittyviä pää-
töksiä ja ratkaisee ongelmia. 
Perustelee toimintaansa 
ammatillisilla tiedoilla ja 
hankkii tarvittaessa lisätie-
toa. 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii yhteistyössä oman 
työryhmän jäsenten kanssa. 

toimii yhteistyössä oman 
työryhmän jäsenten ja mui-
den palvelujen tarjoajien 
kanssa. 

toimii aktiivisesti yhteistyös-
sä oman työryhmän jäsen-
ten ja muiden palvelujen 
tarjoajien kanssa. 

 
Ammattietiikka 

noudattaa työssään sosiaa-
li- ja terveysalan eettisiä 
ohjeita. Toimii eettisesti ja 
tunnistaa eettisesti ongel-
mallisia tilanteita kotihoidos-
sa. 

noudattaa työssään sosiaa-
li- ja terveysalan eettisiä 
ohjeita. Toimii eettisesti 
sekä tunnistaa ja pohtii 
eettisesti ongelmallisia tilan-
teita kotihoidossa. 

noudattaa työssään sosiaa-
li- ja terveysalan eettisiä 
ohjeita. Toimii eettisesti ja 
löytää ratkaisuja eettisesti 
ongelmallisiin tilanteisiin 
kotihoidossa. 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään, työhyvinvoinnis-
taan ja terveydestään. 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään sekä edistää työhy-
vinvointiaan ja terveyttään. 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään sekä edistää työhy-
vinvointiaan ja terveyttään. 
Perustelee niiden merkityk-
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sen. 

 huolehtii osaltaan kotihoi-
dossa sähkö- ja paloturvalli-
suudesta ja tunnistaa turval-
lisuutta vaarantavia tilantei-
ta, tiedottaa niistä asiakkaal-
le ja työryhmälle. 

huolehtii osaltaan kotihoi-
dossa sähkö- ja paloturvalli-
suudesta ja ehkäisee muita 
turvallisuutta vaarantavia 
tilanteita. Tiedottaa oma-
aloitteisesti turvallisuusris-
keistä asiakkaalle ja hänen 
läheisille. 

huolehtii osaltaan kotihoi-
dossa sähkö- ja paloturvalli-
suudesta ja edistää turvalli-
suutta omalla toiminnallaan. 
Tiedottaa aktiivisesti turval-
lisuusriskeistä asiakkaalle ja 
hänen läheisille ja kotihoi-
don työryhmälle. 

käyttää ergonomisesti oikei-
ta työskentelytapoja. Käyt-
tää turvallisia siirtotekniikoi-
ta ja -välineitä. Ottaa huo-
mioon asiakasturvallisuuden 
sekä ennaltaehkäisee työn 
aiheuttamia tapaturmia ja 
vammoja. 

käyttää turvallisia siirtotek-
niikoita ja -välineitä. Sovel-
taa ergonomisesti oikeita 
työskentelytapoja. Ottaa 
huomioon asiakasturvalli-
suuden sekä ennaltaehkäi-
see työn aiheuttamia tapa-
turmia ja vammoja. 

käyttää turvallisia siirtotek-
niikoita ja -välineitä. Sovel-
taa ergonomisesti oikeita 
työskentelytapoja haasta-
vissakin tilanteissa. Ottaa 
työssään huomioon asia-
kasturvallisuuden, oman 
työturvallisuuden sekä kehit-
tää työympäristön ergono-
mista toimivuutta. 

ottaa huomioon tartuntariskit 
hoitotilanteissa, suojautuu 
itse ja suojaa asiakasta 
tartunnoilta (henkilökohtai-
nen hygienia, käsihygienia 
ja suojakäsineiden käyttö, 
aseptinen työskentely ja 
käytetyn hoitovälineistön 
käsittely). 

ottaa huomioon tartuntariskit 
hoitotilanteissa, suojautuu ja 
suojaa asiakasta tartunnoil-
ta tarkoituksenmukaisesti. 

suojautuu itse ja suojaa 
asiakasta tartunnoilta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Ohjaa ja 
perustelee suojautumisen 
merkityksen. 

toimii väkivaltaisen asiak-
kaan kohtaamistilanteessa 
turvaohjeiden mukaan ja 
suojelee tarvittaessa itse-
ään. 

toimii väkivaltaisen asiak-
kaan kohtaamistilanteessa 
turvaohjeiden ja työyksikön 
käytäntöjen mukaisesti ja 
suojelee tarvittaessa itse-
ään. 

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

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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2.12.16.1 HAAVANHOITO (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija  

 toimia vastuualueellaan haavan hoidossa osana potilaan tai asiakkaan  kokonaishoitoa 

 tehdä yhteistyötä haavan hoidon moniammatillisessa työryhmässä 

 ohjata asiakasta tai potilasta sekä omaisia omahoidon toteuttamisessa 

 toimia aseptisesti ja ennaltaehkäistä tartuntojen syntymistä sekä leviämistä 

 valita tarvittavat työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet 

 ennaltaehkäistä ja tunnistaa haavan syntyyn vaikuttavia tekijöitä 

 laatia kirjallisen haavanhoitosuunnitelman  

 hoitaa haavaa annettuja hoito- ja kirjaamisohjeita noudattaen 

 avustaa asiakasta tai potilasta haavanhoitotilanteissa 

 arvioida toteuttamansa haavan hoidon ja ohjata asiakkaan jatkohoitoon  

 kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan  

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Opintojaksot: 

Haavanhoidon perusteet,  haavan paikallishoito ja erilaiset haavat  8 osp 
Lähihoitajana toimiminen haavanhoitotyössä osana kokonaishoitoa 7 osp 
  

OPINTOJAKSOT  

Haavahoidon perusteet, haavan paikallishoito ja  
erilaiset haavat 8 osp 

Lähihoitajana toimiminen haavanhoitotyössä osana koko-
naishoitoa 7 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  
Haavanhoidon perusteet 

 Ihon anatomia ja fysiologia / Ihon tehtävät 

 Haavan biologinen paraneminen ja siihen 
vaikuttavat tekijät  

 Haavanpohjan ilmiöt ja hoitotyö  

 Paikallishoidon periaatteet  

 Paikallishoidon suunnittelu  

 Paikallishoitotuotteet 

 Aseptiikka  

 Omahoito ja ohjaus  
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-

oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, 

ryhmätyöskentely, verkko-opinnot ja tehtävät, harjoi-
tustunnit 
 
Haavan paikallishoito ja erilaiset haavat  

 Säärihaava: laskimoperäinen ja valtimope-
räinen säärihaava  

 Diabeettinen jalkahaava  

 Painehaavat  

 Traumat: purema, pisto, viilto, tapaturmat 
(raajan irtoaminen)  

 Palo - ja paleltumahaavat  

 Kirurginen haava  

 Infektoitunut haava  

 Harvinaiset haavat: erysipelas, vaskuliitti  

 Kirjaaminen/ dokumentointi  

 Kivun hoito ja muu lääkehoito haavahoi-
dossa 

 
Keskeiset sisällöt:  

 Haavanhoidon suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi eri 
toimintaympäristöissä osana potilaan/asiakkaan koko-
naisvaltaista hoitotyötä 

 Haavan arviointimenetelmien käyttäminen ja dokumen-
tointi 

 Ennaltaehkäisevä työskentely haavanhoidossa  

 Haavanhoitotuotteisiin tutustuminen ja niiden käyttämi-
nen 

  
Oppimisympäristöt: Perusterveydenhuollon yksiköt (kotihoito,tk-

osastot), erikoissairaanhoidon yksiköt, tutustuminen diabetesvas-
taanoton /haavapoliklinikan toimintaan to-jaksolla (pakollinen) 
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 
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 Harjoitustuntien sisältöä 

 ideal-siteen laittaminen (anatominen); tuki-
sukkien mittaaminen ja pukeminen 

 verenkierron tilan arvioiminen: ABI-
tutkiminen, pulssien tunnusteleminen 

 diabeettisen jalan tuntopuutoksien arviointi: 
monofilamentti 

 haavan mekaaninen puhdistus 

 hoidon suunnittelu kuvien perusteella 

 steriili siteidenvaihto 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkko-

oppimisympäristö 
 
Toteuttamistavat: lähiopetus, itsenäinen opiskelu, 

harjoitustunnit 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Opiskelija on suorittanut kaikille pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito ja Kuntoutu-
misen tukeminen) hyväksytysti ennen 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 seuraavasti: 
 
Haavahoidon perusteet ja erilaisten haavojen paikallishoito 8 osp 

 Haavanhoidon perusteet: Suullinen palaute tehtävästä / Kirjallinen palaute verkkotehtävistä suoritettu (S). Tentti 
arvioidaan arvosanalla Suoritettu (S) 

 Erilaisten haavojen paikallishoito: Suullinen palaute tehtävästä / Kirjallinen palaute verkkotehtävistä  Suoritettu 
(S). Tentti haavanhoidosta arvioidaan arvosanalla suoritettu (S).  

 
Lähihoitajana toimiminen haavanhoitotyössä 7 osp 

  Perusterveydenhuollon yksiköt (kotihoito,tk-osastot), erikoissairaanhoidon yksiköt, tutustuminen diabetesvas-
taanoton /haavapoliklinikan toimintaan työssäoppimisen jaksolla (pakollinen). Työssäoppimisjakson arviointi ar-
vosanalla 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 osaamisalan vaadittavaa 
ammattitaitoa ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaa-
misen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö:  

Opiskelija osoittaa osaamisensa haavanhoitotyössä ammattiosaamisessa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä. peruster-
veydenhuollon yksiköissä (kotihoito,tk-osastot), erikoissairaanhoidon yksiköissä ja  tutustuminen diabetesvastaanoton 
/haavapoliklinikan toimintaan to-jaksolla (pakollinen) 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, Haavanhoito lähihoitajan työssä 15 osp  osaamisalan ammatti-

osaamisen näytön toteuttamissuunnitelma  
 

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakkaan / potilaanhoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi haavanhoitotyössä osana . 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Opiskelija  osoittaa osaamisensa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä  perusterveydenhuollon (kotihoito, tk.osasto) tai 
erikoissairaanhoidon yksikössä 
 

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, työkokemuksel-
la 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 
Oman työn suunnittelu  
 

suunnittelee työnsä asiakas- 
tai potilaslähtöisesti työryh-
män jäsenenä ja toimin-
taympäristöön sopivaksi 

suunnittelee työnsä itsenäi-
sesti asiakas- tai potilasläh-
töisesti toimintaympäris-
töönsä sopivaksi sekä 
hahmottaa työnsä kokonai-
suutena. 

suunnittelee työnsä itsenäi-
sesti asiakas- tai potilasläh-
töisesti sekä hahmottaa 
työnsä kokonaisuutena ja 
muuttaa joustavasti toimin-
taansa. 

Haavan hoitosuunnitelman 
laatiminen/ päivittäminen, 
toteuttaminen ja arviointi 
 

tunnistaa asiakkaan tai poti-
laan haavan hoidontarpeet. 
Laatii asiakaslähtöisen asi-
akkaan tai potilaan haavan 
hoidon kirjallisen suunnitel-
man, jota toteuttaa ja arvioi 

tunnistaa asiakas- ja voi-
mavaralähtöisesti asiak-
kaan tai potilaan haavan 
hoidontarpeet. Laatii asia-
kaslähtöisen asiakkaan tai 
potilaan haavan hoidon ja 
ohjauksen kirjallisen suun-
nitelman. Toteuttaa ja arvioi 
sitä. 

tunnistaa monipuolisesti, 
asiakas- ja voimavaralähtöi-
sesti asiakkaan tai potilaan 
haavan hoidontarpeet. Laatii 
asiakaslähtöisen asiakkaan 
tai potilaan haavan hoidon ja 
ohjauksen kirjallisen suunni-
telman. Toteuttaa ja arvioi 
sitä monipuolisesti ja kriitti-
sesti 

Taloudellinen ja laadukas 
toiminta 
 

vastaa työryhmän jäsenenä 
haavan hoitoprosessin do-
kumentoinnista sekä asia-
kas- tai potilasasiakirjoista 
niin, että haavanhoidon laatu 
toteutuu. 

vastaa itsenäisesti haavan 
hoitoprosessin dokumen-
toinnista sekä asiakas- tai 
potilasasiakirjoista niin, että 
haavanhoidon laatu sekä 
asiakkaan tai potilaan ja 
työntekijän oikeusturva 
toteutuvat. 

vastaa itsenäisesti ja suju-
vasti haavan hoitoprosessin 
dokumentoinnista sekä 
asiakas- tai potilasasiakir-
joista niin, että haavan hoi-
don laatu sekä asiakkaan tai 
potilaan ja työntekijän oi-
keusturva toteutuvat. 

tekee haavan hoitotyötä 
työryhmän jäsenenä kustan-
nustietoisesti noudattaen 
toimintaympäristön vahvis-
tamia hoito- ja toimintaohjei-
ta sekä laatusuosituksia.  

tekee haavan hoitotyötä 
itsenäisesti ja kustannustie-
toisesti noudattaen toimin-
taympäristön vahvistamia 
hoito- ja toimintaohjeita 
sekä laatusuosituksia. 

tekee haavan hoitotyötä 
itsenäisesti ja kustannustie-
toisesti noudattaen toimin-
taympäristön vahvistamia 
hoito- ja toimintaohjeita sekä 
laatusuosituksia. kehittämis-
ehdotuksia. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Haavan arviointi ja haa-
vanhoito 
 

tutkii ja arvioi haavan para-
nemisen vaihetta ja haavan 
ominaisuuksia mm. ulkonä-
köä, kokoa, syvyyttä, erittei-
tä, hajua.  
(VPKM-väriluokitus) 

tutkii ja arvioi monipuolises-
ti erilaisia menetelmiä käyt-
täen asiakkaan tai potilaan 
haavan. 

tutkii ja arvioi kattavasti 
erilaisia menetelmiä käyttä-
en asiakkaan tai potilaan 
haavan. 

tutkii ja arvioi tavallisimpia 
menetelmiä käyttäen ihon 
tunnon, alaraajojen veren-
kierron sekä asiakkaan 
kokeman kivun.      ( pulssi, 
kipumittari) 

tutkii ja arvioi monipuolises-
ti erilaisia menetelmiä käyt-
täen ihon, alaraajojen ve-
renkierron sekä asiakkaan 
kokeman kivun. 

tutkii kattavasti ja sujuvasti 
erilaisia menetelmiä käyttä-
en ihon, alaraajojen veren-
kierron sekä asiakkaan 
kokeman kivun. 

 laatii/ päivittää haavan hoi-
tosuunnitelman sekä kirjaa 
toteutuneen hoidon ohjeita 
noudattaen.  
Käsittelee asiakirjoja sää-
dösten mukaan. 

kirjaa asianmukaisesti 
tutkimisen, hoitosuunnitel-
man ja toteutuneen hoidon 
sekä jatkohoitosuunnitel-
man.  
Käsittelee asiakirjoja sää-

kirjaa monipuolisesti sekä 
kattavasti tutkimisen, hoito-
suunnitelman ja toteutuneen 
hoidon, mahdollistaen para-
nemisen seurannan, arvi-
oinnin ja jatkohoidon. Käsit-
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dösten mukaan.  telee asiakirjoja säädösten 
mukaan.  

hoitaa haavaa hoitosuunni-
telman mukaisesti työryh-
mänjäsenenä  asiakas- tai 
potilaslähtöisesti sekä käyt-
tää tietoa erilaisista haavan 
hoitomenetelmistä ja – tuot-
teista.Käyttää haavanhoito-
tuotteita haavan hoidossa 
ohjeiden ja tarkoituksen 
mukaisesti. 
  
  
  
  
  
  
  
Tunnistaa potilaan kivun ja 
osaa hoitaa sen 

hoitaa haavaa  itsenäisesti 
hoitosuunnitelman mukai-
sesti  asiakas- tai potilas-
lähtöisesti,  
käyttää / soveltaa tietoa 
erilaisista haavan hoitome-
netelmistä ja – tuotteista. 
Valitsee sekä käyttää haa-
van hoidossa tarkoituk-
senmukaisia hoitotuotteita 
itsenäisesti ja asiakas- tai 
potilaslähtöisesti.   
  
  
  
  
Tunnistaa potilaan kivun ja 
osaa hoitaa sen 
 

Hoitaa haavaa sujuvasti ja 
itsenäisesti hoitosuunnitel-
man mukaisesti asiakas- tai 
potilaslähtöisesti  
käyttää / soveltaa tietoa 
erilaisista haavan hoi-
tomenetelmistä ja – tuotteis-
ta. Valitsee haavan hoidos-
sa käytettävät hoitotuotteet 
sujuvasti asiakas- tai potilas-
lähtöisesti.Käyttää haavan-
hoitotuotteita haavan hoi-
dossa itsenäisesti  sekä 
käyttää niitä monipuolisesti 
sekä tarkoituksenmukaisesti 
varmistaen turvallisuuden ja 
kivun hoidon.  

Ohjaaminen 
 

Ohjaa asiakasta tai potilasta 
ja omaisia jalkojen omahoi-
dossa(esim. kenkien valinta, 
kynsien hoito) ihon hoito, 
painehaavojen ehkäisyssä  

Ohjaa asiakaslähtöisesti ja 
motivoi asiakasta tai poti-
lasta ja omaisia jalkojen 
omahoidossa     (esim. 
kenkien ja sukkien valinta, 
ihon ja kynsien hoito, ), 
ihon hoito ja painehaavojen 
ehkäisyssä  suositusten 
mukaisesti 

Ohjaa perustellen ja asia-
kaslähtöisesti sekä motivoi 
asiakasta tai potilasta ja 
omaisia jalkojen omahoi-
dossa 
( esim. kenkien ja sukkien 
valinta, ihon ja kynsien hoi-
to, ihon hoito, painehaavo-
jen ehkäisy suositusten 
mukaisesti. 
Varmistaa omahoidon toteu-
tumismahdollisuudet. 

Aseptinen työskentely 
 

Toimii ohjattuna aseptista 
työjärjestystä noudattaen ja 
käyttää steriilejä tai tehdas-
puhtaita välineitä huomioi-
den haavan hoidon vaiheen. 

Toimii itsenäisesti aseptista 
työjärjestystä noudattaen ja 
käyttää steriilejä tai tehdas-
puhtaita välineitä huomioi-
den haavan hoidon vai-
heen. 

Toimii itsenäisesti aseptista 
työjärjestystä noudattaen ja 
käyttää steriilejä tai tehdas-
puhtaita välineitä huomioi-
den haavan hoidon vaiheen. 

huolehtii omasta hygienias-
taan ja suojavaatteen puh-
taudesta. Käyttää suojaimia.  

huolehtii omasta hygienias-
taan ja suojavaatteen puh-
taudesta sekä ottaa huomi-
oon tartuntojen leviämisen 
mahdollisuuden. Käyttää 
suojaimia tarpeenmukai-
sesti. 

huolehtii omasta hygienias-
taan ja suojavaatteen puh-
taudesta sekä ennaltaehkäi-
see monipuolisesti tartunto-
jen leviämisen käyttäen 
suojaimia tarpeen mukaises-
ti. 

Työn kehittäminen 
 

tekee yhteistyötä asiakkaan 
tai potilaan haavanhoidon 
moniammatillisessa verkos-
tossa. Toimii omalla vastuu-
alueellaan. 

tekee oma-aloitteisesti 
yhteistyötä asiakkaan tai 
potilaan hoidon moniamma-
tillisessa verkostossa. Toi-
mii omalla vastuualueel-
laan. 

tekee oma-aloitteisesti yh-
teistyötä asiakkaan tai poti-
laan hoidon moniammatilli-
sessa verkostossa. Toimii 
omalla vastuualueellaan. 

kehittää haavanhoidon am-
mattitaitoaan saamansa 
palautteen mukaisesti. 

kehittää haavanhoidon 
ammattitaitoaan palautteen 
mukaisesti. On kiinnostunut 
alasta ja hakee siihen liitty-
vää tietoa kehittääkseen 
itseään.  
 

arvioi toimintaansa, pyytää 
palautetta ja kehittää moni-
puolisesti ammattitaitoaan 
saamansa palautteen poh-
jalta. On kiinnostunut alasta 
ja hakee monipuolisesti 
siihen liittyvää tietoa kehit-
tääkseen itseään. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Haavan hoitoa koskevan 
tiedon hallinta 
 

hyödyntää haavan hoidossa 
tietoa eri haavatyypeistä ja 
niiden hoitoperiaatteista. 

perustelee toimintaansa 
haavan hoidossa tiedoilla 
eri haavatyypeistä ja niiden 
hoitoperiaatteista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa haavan hoi-
dossa tiedoilla eri haavatyy-
peistä ja niiden hoitoperiaat-
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teista. 

hyödyntää työssään tietoa 
sähköisestä dokumentoin-
nista 

perustelee toimintaansa 
tiedoilla sähköisestä doku-
mentoinnista. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla säh-
köisestä dokumentoinnista. 
 

hyödyntää työssään ja oh-
jauksessaan tietoa haavan 
hoidosta, haavanhoitotuot-
teista ja niiden käyttöperiaat-
teista 

perustelee haavan hoitoa ja 
asiakkaan tai potilaan oh-
jausta tiedoilla haavanhoi-
totuotteista ja niiden käyt-
töperiaatteista.  

perustelee monipuolisesti 
haavan hoitoa ja asiakkaan 
tai potilaan ohjausta tiedoilla 
haavanhoitotuotteista ja 
niiden käyttöperiaatteista 

hyödyntää työssään tietoa 
eri sairauksien (esim. diabe-
tes, iho- ja reumasairaudet 
sekä verenkiertoelintensai-
raudet) vaikutuksesta haa-
van hoitoon. 

perustelee toimintaansa 
tiedoilla eri sairauksien 
(esim. diabetes, iho- ja 
reumasairaudet sekä ve-
renkiertoelintensairaudet) 
vaikutuksesta haavan hoi-
toon.  

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoilla eri 
sairauksien (esim. diabetes, 
iho- ja reumasairaudet sekä 
verenkiertoelintensairaudet) 
vaikutuksesta haavan hoi-
toon. 

hyödyntää haavan hoidossa 
tietoa ikääntymisen vaiku-
tuksista elimistöön sekä 
liikunta- ja toimintakykyyn 
sekä  
 

perustelee toimintaansa 
jalkahaavan hoidossa tie-
doilla ikääntymisen vaiku-
tuksista elimistöön sekä 
liikunta- ja toimintakykyyn.   

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa jalkahaavan 
hoidossa tiedoilla ikääntymi-
sen vaikutuksista elimistöön 
sekä liikunta- ja toimintaky-
kyyn  

noudattaa kestävän kehityk-
sen ja taloudellisuuden peri-
aatteita valitessaan haavan 
hoidon työvälineitä ja mate-
riaaleja 

perustelee asiakas- ja 
potilaslähtöisesti valites-
saan haavan hoidon työvä-
lineitä ja materiaaleja. Nou-
dattaa kestävän kehityksen 
ja taloudellisuuden periaat-
teita. 

perustelee monipuolisesti 
sekä asiakas- ja potilasläh-
töisesti valitessaan haavan 
hoidon työvälineitä ja mate-
riaaleja. Noudattaa kestävän 
kehityksen ja taloudellisuu-
den periaatteita 

Aseptiikkaa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää haavan hoidossa 
tietoa mikrobiologiasta ja 
tartuntojen leviämisen eh-
käisystä. 

soveltaa haavan hoidossa 
tietoa mikrobiologiasta ja 
tartuntojen leviämisen 
ehkäisystä. 

monipuolisesti soveltaa ja 
perustelee haavan hoidossa 
tietoa mikrobiologiasta ja 
tartuntojen leviämisen eh-
käisystä. 

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 
arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta sekä 
kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen perus-
teella ja arvioi omaa oppi-
mistaan ja osaamistaan. 
Pyytää tarvittaessa ohjaus-
ta. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa 
työtilanteissa, tunnistaa 
omia vahvuuksiaan ja kehit-
tymistarpeitaan. Antaa pa-
lautetta esittäen rakentavia 
ratkaisuvaihtoehtoja ja pyy-
tää ohjausta tarvittaessa 

tekee työhönsä liittyviä valin-
toja 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 tarvittaes-
sa lisätietoa. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja toimii 
vastuullisesti moniammatilli-
sessa työryhmässä 
 

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

kohtaa asiakkaan tai poti-
laan ammatillisesti ja edistää 
asiakkaan tai potilaan hyvin-
vointia oma-aloitteisesti ja 
yksilöllisesti vuorovaikutuk-
sellisin keinoin. Hyödyntää 
asiakkailta tai potilailta tai 
heidän läheisiltä työstään 
saamaansa hyvää palautet-
ta ammatillisessa kehittymi-
sessään. 

ilmaisee itseään ymmärret-
tävästi ja asianmukaisesti 

ilmaisee itseään ammatilli-
sesti, asianmukaisesti ja 

ilmaisee itseään ammatilli-
sesti, oma-aloitteisesti ja 
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sekä suullisesti että kirjalli-
sesti. 

selkeästi sekä suullisesti 
että kirjallisesti. 

luontevasti sekä suullisesti 
että kirjallisesti. 

Ammattietiikka työskentelee haavanhoidos-
sa sosiaali- ja terveysalan 
arvoperustan, toimintaperi-
aatteiden, säädösten ja 
säännösten mukaisesti. 

työskentelee haavanhoi-
dossa sosiaali- ja terveys-
alan arvoperustan, toimin-
taperiaatteiden, säädösten 
ja säännösten mukaisesti ja 
perustelee toimintaansa 
niillä. 

työskentelee haavanhoidos-
sa sosiaali- ja terveysalan 
arvoperustan, toimintaperi-
aatteiden, säädösten ja 
säännösten mukaisesti ja 
perustelee monipuolisesti 
niillä toimintaansa. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään, työhyvinvoinnistaan 
ja terveydestään. 

huolehtii omasta toiminta-
kyvystään sekä edistää 
työhyvinvointiaan ja terveyt-
tään. 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään sekä edistää työhy-
vinvointiaan ja terveyttään. 
Perustelee niiden merkityk-
sen. 

käyttää ergonomisesti oikei-
ta työskentelytapoja. Käyttää 
turvallisia siirtotekniikoita ja -
välineitä. Ottaa huomioon 
asiakasturvallisuuden sekä 
ennaltaehkäisee työn aiheut-
tamia tapaturmia ja vammo-
ja. 

käyttää turvallisia siirtotek-
niikoita ja -välineitä. Sovel-
taa ergonomisesti oikeita 
työskentelytapoja. Ottaa 
huomioon asiakasturvalli-
suuden sekä ennaltaehkäi-
see työn aiheuttamia tapa-
turmia ja vammoja. 

käyttää turvallisia siirtotek-
niikoita ja -välineitä. Sovel-
taa ergonomisesti oikeita 
työskentelytapoja haastavis-
sakin tilanteissa. Ottaa työs-
sään huomioon asiakastur-
vallisuuden, oman työturval-
lisuuden sekä kehittää työ-
ympäristön ergonomista 
toimivuutta. 

ottaa huomioon tartuntariskit 
hoitotilanteissa, suojautuu 
itse ja suojaa asiakasta 
tartunnoilta (henkilökohtai-
nen hygienia, käsihygienia ja 
suojakäsineiden käyttö, 
aseptinen työskentely ja 
käytetyn hoitovälineistön 
käsittely). 

ottaa huomioon tartuntaris-
kit hoitotilanteissa, suojau-
tuu ja suojaa asiakasta 
tartunnoilta tarkoituksen-
mukaisesti. 

suojautuu itse ja suojaa 
asiakasta tartunnoilta tarkoi-
tuksenmukaisesti. Ohjaa ja 
perustelee suojautumisen 
merkityksen. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.16.2 AKUUTTIHOITOTYÖ (Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa) 15 osp  

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija  
 

 ymmärtää akuuttihoidon luonteen ja käsitteistön 

 ymmärtää akuuttihoidon merkityksen potilaan/asiakkaan kokonaishoidossa 

 osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan/asiakkaan hoitoprosessia akuuttihoidossa 

 osaa ohjata potilasta/asiakasta eri toimenpiteisiin akuuttihoidon toimintaympäristöissä 

 osaa erilaisia haavahoitomenetelmiä 

 osaa ottaa ja käsitellä laboratorionäytteitä sekä ohjata potilasta/asiakasta näytteenottoon 

 tietää akuuttihoidossa käytettäviä lääkeaineita sekä osaa toteuttaa lääkehoitoa lähihoitajan vastuualueella 

 osaa toteuttaa potilaan/asiakkaan kivunhoitoa 

 osaa tarkkailla tehostetusti potilaan/asiakkaan peruselintoimintoja 

 osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäsenenä 

 osaa käyttää akuuttihoidon ammattisanastoa 

 löytää ja kehittää luovia menetelmiä päätöksenteon tueksi 

 osaa arvioida akuutin hoitoprosessin laatua. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Akuuttihoidon merkityksen potilaan/asiakkaan kokonaishoidossa 

 Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan/asiakkaan hoitoprosessia akuuttihoidossa 

 Akuuttihoidon erityispiirteet ja potilaan/asiakkaan hoitoprosessi 

 Äkillisen sairastumisen merkitys potilaalle ja hänen omaisilleen 

 Osaa ohjata potilasta/asiakasta eri toimenpiteisiin akuuttihoidon toimintaympäristöissä 

 Osaa erilaisia haavahoitomenetelmiä 

 Osaa ottaa ja käsitellä laboratorionäytteitä sekä ohjata potilasta/asiakasta näytteenottoon 

 Osaa toteuttaa lääkehoitoa lähihoitajan vastuualueella ja nesteensiirtopotilaan hoitoa 

 Osaa toteuttaa potilaan/asiakkaan kivunhoitoa 

 Osaa tarkkailla ja tukea tehostetusti potilaan/asiakkaan peruselintoimintoja 

 Osaa käyttää akuuttihoidon ammattisanastoa 

 Ymmärtää akuuttihoidon luonteen ja käsitteistön - ammattisanasto 

 Tietää akuuttihoidossa käytettäviä lääkeaineita 

 Terveydenhuollon toimintaympäristöt: organisaatio, järjestämistavat, lainsäädäntö ja toiminta-ajatus 

 Opiskelija osaa määritellä yleisimmät akuuttisairaudet, oireet, tutkimukset ja hoidot [esim. sydäninfarkti, sy-
dämen vajaatoiminta, eteisvärinä, keuhkoödeema, pneumonia, hypertensiivinen kriisi, aivoinfarkti, aivove-
renvuoto (SAV, ICH), akuuttivatsa, traumapotilas (lonkkamurtumat), sekavuuden ja tajuttomuuden syyt] 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Kliininen akuuttihoitotyö 8 osp 
Lähihoitajana toimiminen akuuttihoidossa 7 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Kliininen akuuttihoitotyö 8 osp Akuuttihoitotyö ja lääkehoito 2 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 Terveydenhuollon toimintaympäristöt: organi-
saatio, järjestämistavat, toiminta-ajatus ja lain-
säädäntö (Erikoissairaanhoitolaki 1328/2010, 
Kansanterveyslaki 1972/66, Terveydenhuoltola-

 
Keskeiset sisällöt:  

 Peruselintoimintojen tarkkailu 

 Potilaan hengityksen ja verenkierron turvaami-
nen 

 Potilaan hoitaminen akuuttihoidossa: sydänin-

http://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2010/20101328
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kansanterveyslaki
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ki 1326/2010) 

 Hoitotyön periaatteet akuuttihoidossa ja lähihoi-
tajan eettinen toiminta 

 Akuuttihoidon erityispiirteet ja poti-
laan/asiakkaan hoitoprosessi 

 Äkillisen sairastumisen merkitys potilaalle ja hä-
nen omaisilleen 

 Ammattisanasto 
 
 
Toteuttamistavat:  

Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyöskentely, verk-
ko-opinnot 
 
Oppimisympäristöt: 

Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö 
  
 
 

farkti, sydämen vajaatoiminta, eteisvärinä, keuh-
koödeema, pneumonia, hypertensiivinen kriisi, 
aivoinfarkti, aivoverenvuoto (SAV, ICH), akuutti-
vatsa, traumapotilas (lonkkamurtumat), seka-
vuuden ja tajuttomuuden syyt 

 Tavallisimmat akuuttihoidossa käytettävät lääk-
keet 

 Lääkehoidon toteuttaminen lähihoitajan vastuu-
alueella 

 Nesteensiirtopotilaan hoito (tiputusnopeus) 

 Kivunhoito 

 Digoxinmyrkytys 

 Lääkelaskut 
 
Toteuttamistavat:  

 Lähiopetus, ryhmätyöskentely, harjoitukset, 8h 
(peruselintoimintojen tarkkailu, tajunnan tason 
selvittäminen, asentohoidot traumapotilaan ja 
sav-potilaan hoidossa) 

 Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyösken-
tely, harjoitustunnit 4h: nesteensiirron aloittami-
nen, seuranta ja tiputusnopeus, lääkkeiden an-
tomuodot (demonstraatioesitykset), lääkelasku-
harjoitukset 

 
Oppimisympäristö 

Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö 
 

Laboratoriotutkimukset hoidon tukena  2 osp Haavanhoito 2 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 Yleisimmät laboratoriotutkimukset ja niiden 
merkitys 

 Preanalyyttiset tekijät ja potilaan ohjaus labora-
toriotutkimuksiin 

 Näytteiden ottaminen ja käsittely 

 Vierianalytiikka 
 
Toteuttamistavat:  

  Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyösken-
tely, harjoitustunnit (näytteiden ottaminen ja kä-
sittely) 

 
Oppimisympäristöt: 

Oppilaitos 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

 Haava ja haavan luokittelu 

 Haavan paranemisen vaiheet 

 Haavan hoito: akuutti, krooninen ja infektoitunut 
haava, palo- ja paleltumavammat 

 Haavapotilaan ohjaus 
 
Toteuttamistavat:  

 Lähiopetus, itsenäinen opiskelu, ryhmätyösken-
tely, verkko-opinnot 

 
Oppimisympäristö 

Oppilaitos, verkko-oppimisympäristö 
 

Lähihoitajana toimiminen akuuttihoidossa 7 osp 
 

 
Keskeiset sisällöt:  

 Ymmärtää akuuttihoidon luonteen ja käsitteistön 

 Ymmärtää akuuttihoidon merkityksen poti-
laan/asiakkaan kokonaishoidossa 

 Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida poti-
laan/asiakkaan hoitoprosessia akuuttihoidossa 

 Osaa ohjata potilasta/asiakasta eri toimenpitei-
siin akuuttihoidon toimintaympäristöissä 

 Osaa erilaisia haavahoitomenetelmiä 

 Osaa ottaa ja käsitellä laboratorionäytteitä sekä 
ohjata potilasta/asiakasta näytteenottoon 

 Tietää akuuttihoidossa käytettäviä lääkeaineita 
sekä osaa toteuttaa lääkehoitoa lähihoitajan 
vastuualueella 

 Osaa toteuttaa potilaan/asiakkaan kivunhoitoa 
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 Osaa tarkkailla tehostetusti potilaan/asiakkaan 
peruselintoimintoja 

 Osaa toimia moniammatillisen työryhmän jäse-
nenä 

 Osaa käyttää akuuttihoidon sanastoa 

 Löytää ja kehittää luovia menetelmiä päätök-
senteon tueksi 

 Osaa arvioida akuutin hoitoprosessin laatua 
 
Toteuttamistavat:  

Kokemusoppiminen, temppuvihkon täydentäminen työs-
säoppimispaikoissa 
 
Oppimisympäristöt: 

Erilaiset perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon 
akuuttihoidon yksiköt. Työssäoppiminen sisältää 1-5 
työvuoroa laboratoriossa. 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Opiskelija on suorittanut kaikille pakolliset tutkinnon osat Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja huolenpito. Ennen työs-
säoppimista lääkehoidon tentti on suoritettu hyväksytysti. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiselle. 
 
Tässä osaamisalassa oppimista arvioidaan seuraavasti: 
 
Opettajan antama palaute tehtävistä, demonstraatioesityksistä vertaisarviointi, lääkelaskutentti 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 tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen osaamisalan arvosanan antamista. 
 
Osaamisalan 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  akuuttihoitotyössä Ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä  
toimintaympäristöissä, joissa on mahdollista osoittaa akuuttihoidon opetussuunnitelman mukaiset keskeiset osaamisvaa-
timukset 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja Akuuttihoitotyö 15 osp osaamisalan  ammattiosaamisen näytön 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Näyttö toteutetaan aidossa työelämäntilanteissa työssäoppimis-
jakson yhteydessä. Opiskelija osallistuu työyhteisön työtoimintaan työvuorojen mukaisesti.  
 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, 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 

 
Hoitotyön suunnittelu, toteutus ja arviointi akuuttihoitotyössä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖT 

 
Opiskelija osoittaa osaamisensa toimimalla lähihoitajan työtehtävissä toimintaympäristöissä, joissa  on mahdollista 
osoittaa akuuttihoidon opetussuunnitelman mukaiset keskeiset osaamisvaatimukset, kuten erilaiset perusterveyden-
huollon tai erikoissairaanhoidon akuuttihoidon yksiköt. 
 

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, työkoke-
muksella 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 sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioi-
jien 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 
Akuuttihoidon merkityksen 
potilaan/asiakkaan koko-
naishoidossa 

tietää akuuttihoidon tar-
peen ja ymmärtää sen 
merkityksen. 

tietää ja tunnistaa akuutti-
hoidon tarpeen ja ymmärtää 
sen merkityksen. 

tietää ja tunnistaa akuutti-
hoidon tarpeen ja ymmär-
tää sen merkityksen hoita-
misessa. 

Osaa suunnitella, toteuttaa 
ja arvioida poti-
laan/asiakkaan hoitoproses-
sia akuuttihoidossa 

suunnittelee ja arvioi poti-
laan/asiakkaan hoitopro-
sessia ohjatusti. 

suunnittelee ja arvioi poti-
laan/asiakkaan hoitoproses-
sia työryhmän jäsenenä. 

suunnittelee ja arvioi poti-
laan/asiakkaan hoitopro-
sessia itsenäisesti ja työ-
ryhmän jäsenenä. 
 

Akuuttihoidon erityispiirteet 
ja potilaan/asiakkaan hoito-
prosessi 

tietää akuuttihoidon eri-
tyispiirteet ja työskentelee 
ohjatusti toteuttaen hoito-
suunnitelmaa. 

tunnistaa akuuttihoidon 
erityispiirteet ja työskentelee 
toteuttaen hoitosuunnitel-
maa työryhmän jäsenenä. 

tunnistaa akuuttihoidon 
erityispiirteet ja työskente-
lee itsenäisesti toteuttaen 
hoitoprosessia työryhmän 
jäsenenä. 

Äkillisen sairastumisen mer-
kitys potilaalle ja hänen 
omaisilleen 

huomioi äkillisesti sairas-
tuneen potilaan/asiakkaan 
ja hänen omaisensa. 

huomioi ja tukee äkillisesti 
sairastunutta potilas-
ta/asiakasta ja hänen omai-
siaan työryhmän jäsenenä. 

huomioi ja tukee äkillisesti 
sairastunutta potilas-
ta/asiakasta ja hänen 
omaisiaan itsenäisesti. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Osaa ohjata potilas-
ta/asiakasta eri toimenpitei-
siin akuuttihoidon toimin-
taympäristöissä 
 

ohjaa potilasta/asiakasta 
joihinkin toimenpiteisiin 
ohjattuna. 

ohjaa potilasta/asiakasta 
joihinkin toimenpiteisiin 
työryhmän jäsenenä. 
 

ohjaa potilasta/asiakasta 
joihinkin toimenpiteisiin 
työryhmän jäsenenä. 
 

Osaa erilaisia haavahoito-
menetelmiä 

toteuttaa erilaisia haavan-
hoitoja ohjattuna. 

toteuttaa erilaisia haavan-
hoitoja työryhmän jäsenenä. 

toteuttaa erilaisia haavan-
hoitoja ja osaa käyttää 
tarkoituksenmukaisia haa-
vanhoitotuotteita monipuo-
lisesti ja ohjata potilasta 
haavanhoitoon. 

Osaa ottaa ja käsitellä labo-
ratorionäytteitä sekä ohjata 
potilasta/asiakasta näyt-
teenottoon 

ottaa ja käsittelee laborato-
rionäytteitä ohjattuna. 

ottaa ja käsittelee laborato-
rionäytteitä ja osaa tulkita 
tuloksia työryhmän jäsene-
nä. 

ottaa ja käsittelee laborato-
rionäytteitä ja osaa tulkita 
tuloksia osana potilaan / 
asiakkaan kokonaishoi-
toa.ottaa ja käsittelee labo-
ratorionäytteitä ja osaa 
tulkita tuloksia osana poti-
laan / asiakkaan kokonais-
hoitoa. 

Osaa toteuttaa lääkehoitoa 
lähihoitajan vastuualueella ja 
nesteensiirtopotilaan hoitoa 

toteuttaa lääkehoitoa lähi-
hoitajan vastuualueella ja 
osaa tarkkailla nesteensiir-
topotilasta ohjattuna 

toteuttaa lääkehoitoa lähi-
hoitajan vastuualueella ja 
tarkkailee nesteensiirtopoti-
lasta työryhmän jäsenenä. 
 

toteuttaa lääkehoitoa lähi-
hoitajan vastuualueella ja 
osaa tarkkailla nesteensiir-
topotilasta huomioiden 
nesteensiirron erityispiir-
teet. 
 

Osaa toteuttaa poti-
laan/asiakkaan kivunhoitoa 

havaitsee kivun ja toteut-
taa potilaan/asiakkaan 
kivunhoitoa ohjattuna. 
 

havaitsee kivun ja toteuttaa 
potilaan / asiakkaan kivun-
hoitoa työryhmän jäsenenä. 

havaitsee ja tarkkailee 
kipua ja toteuttaa poti-
laan/asiakkaan kivunhoitoa 
monipuolisia menetelmiä 
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käyttäen. 
Osaa tarkkailla ja tukea 
tehostetusti poti-
laan/asiakkaan peruselin-
toimintoja 

osaa tarkkailla ja tukea 
potilaan/asiakkaan perus-
elintoimintoja ohjattuna. 

osaa tarkkailla ja tukea 
potilaan/asiakkaan perus-
elintoimintoja työryhmän 
jäsenenä. 

osaa tarkkailla ja tukea 
tehostetusti poti-
laan/asiakkaan peruselin-
toimintoja itsenäisesti. 

Osaa käyttää akuuttihoidon 
ammattisanastoa 

osaa käyttää joitakin 
akuuttihoidon ammattisa-
nastoja. 

osaa käyttää akuuttihoidon 
ammattisanastoa. 

käyttää ja soveltaa akuutti-
hoidon ammattisanastoa 
monipuolisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Ymmärtää akuuttihoidon 
luonteen ja käsitteistön - 
ammattisanasto 

tietää akuuttihoidon luon-
teen ja ammattisanastoa. 

tietää akuuttihoidon luon-
teen ja hyödyntää ammatti-
sanastoa. 

tietää ja ymmärtää akuutti-
hoidon luonteen ja hyödyn-
tää ammattisanastoa työs-
sään. 

Tietää akuuttihoidossa käy-
tettäviä lääkeaineita 

tietää joitakin yleisimpiä 
akuuttihoidossa käytettäviä 
lääkeaineita. 

tietää yleisimmät akuuttihoi-
dossa käytettävät lääkeai-
neet. 

tietää yleisimmät akuutti-
hoidossa käytettävät lääke-
aineet ja hyödyntää tietout-
taan potilaan kokonaishoi-
dossa. 

Terveydenhuollon toimin-
taympäristöt: organisaatio, 
järjestämistavat, lainsäädän-
tö ja toiminta-ajatus 

tietää erilaisia terveyden-
huollon organisaatioita ja 
toimintaa ohjaavia lakeja. 

tietää terveydenhuollon 
organisaatiorakenteen ja 
toimintaa ohjaavia keskei-
simpiä lakeja. 

tietää terveydenhuollon 
organisaatiorakenteet ja 
toimintaa ohjaavia keskei-
simpiä lakeja sekä työpai-
kan toiminta-ajatuksen. 

Opiskelija osaa määritellä 
yleisimmät akuuttisairaudet, 
oireet, tutkimukset ja hoidot 
[esim. sydäninfarkti, sydä-
men vajaatoiminta, eteisvä-
rinä, keuhkoödeema, pneu-
monia, hypertensiivinen 
kriisi, aivoinfarkti, aivoveren-
vuoto (SAV, ICH), akuutti-
vatsa, traumapotilas (lonk-
kamurtumat), sekavuuden ja 
tajuttomuuden syyt] 

tietää yleisimmät akuutti-
hoitoa vaativat sairaudet. 

tietää yleisimmät akuuttihoi-
toa vaativat sairaudet ja 
osaa perustella tietouttaan 
sairauksista. 

tietää yleisimmät akuuttihoi-
toa vaativat sairaudet ja 
osaa perustella ja hyödyn-
tää tietouttaan potilaan 
kokonaishoidossa 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ottaa vastaan ja antaa 
asiallisesti palautetta sekä 
kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
perusteella. Arvioi omaa 
oppimistaan ja osaamis-
taan. tekee työhönsä liitty-
viä valintoja ja päätöksiä 
sekä ratkaisee ongelmia. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta sekä kehit-
tää toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella. 
Arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan sekä pyytää 
tarvittaessa ohjausta. 
tekee itsenäisesti työhönsä 
liittyviä päätöksiä ja ratkai-
see ongelmia sekä hankkii 
lisätietoa ratkaisuilleen. 

hankkii, jäsentää ja arvioi 
tietoa sekä soveltaa aiem-
min opittua muuttuvissa 
työtilanteissa, tunnistaa 
omia vahvuuksiaan ja kehit-
tämistarpeitaan. Antaa 
palautetta esittäen rakenta-
via ratkaisuvaihtoehtoja ja 
pyytää ohjausta tarvittaes-
sa. Opiskelija osaa arvioida 
akuutin hoitoprosessin 
laatua, liittyviä päätöksiä ja 
ratkaisee ongelmia. Perus-
telee toimintaansa ammatil-
lisilla tiedoilla ja hankkii 
tarvittaessa lisätietoa. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö käyttää työyksikön tieto- ja 
viestintävälineistöä lähihoi-
tajan vastuualueella työyk-
sikön ohjeistuksen mukai-
sesti. Noudattaa tietosuo-
jaa viestinnässä. 
 

käyttää työyksikön tieto- ja 
viestintävälineistöä lähihoi-
tajan työn vastuualueella 
asiallisesti ja työ-yksikön 
ohjeistuksen mukaisesti. 
Noudattaa tietosuojaa vies-
tinnässä. 
 

ymmärtää tieto- ja viestin-
tävälineistön merkityksen 
potilaan hoidossa. Käyttää 
työyksikön tieto- ja viestin-
tävälineistöä tarkoituksen-
mukaisesti ja ohjeiden 
mukaan lähihoitajan työn 
vastuualueella. Noudattaa 
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toimii annettujen hoitomää-
räysten mukaisesti työ-
ryhmän jäsenenä ja tuntee 
oman vastuualueensa. 

 
 
 
hahmottaa työnsä kokonai-
suutena ja toimii joustavasti 
moniammatillisen työryhmän 
jäsenenä päivittäin toistuvis-
sa tilanteissa. Tunnistaa 
oman osaamisensa mahdol-
lisuudet ja rajat.  

tietosuojaa viestinnässä. 
 
hahmottaa työnsä kokonai-
suutena ja toimii tarkoituk-
senmukaisesti ja joustavas-
ti moniammatillisen työryh-
män jäsenenä muuttuvissa 
tilanteissa. Tunnistaa oman 
osaamisensa mahdollisuu-
det ja rajat. 

Ammattietiikka toimii sosiaali- ja terveys-
alan eettisten periaattei-
den, säädösten ja sään-
nösten mukaisesti. 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon työyhteisön arvomaail-
man, tavoitteet ja noudattaa 
sosiaali- ja terveysalan 
eettisiä periaatteita, säädök-
siä ja säännöksiä sekä toimii 
vastuullisesti. 

ottaa toiminnassaan huo-
mioon työyhteisön arvo-
maailman, tavoitteet ja 
noudattaa sosiaali- ja ter-
veysalan eettisiä periaattei-
ta, säädöksiä ja säännök-
siä. Kantaa omalta osaltaan 
vastuun potilaiden hyvästä 
hoidosta. 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii akuuttihoitoa koske-
vien työhyvinvointi ja työ-
turvallisuussäädösten 
mukaisesti. Käyttää asi-
anmukaista työasua ja 
tarvittavia työturvasuo-
jaimia ja noudattaa työpai-
kan työturvallisuusohjeita  
 
 
 
 
 
 
huolehtii omasta työkyvys-
tään, työhyvinvoinnistaan, 
terveydestään ja ehkäisee 
terveysvaaroja ja -haittoja. 
 
 
 
 
 
käyttää ergonomisesti 
oikeita ja turvallisia potilas-
siirtotekniikoita. 
 
 
 
 
 
 
tietää erilaiset tartuntata-
vat, suojautuu itse ja suo-
jaa potilasta tartunnoilta 
akuuttihoitotilanteissa. 

toimii työhyvinvointi ja työ-
turvallisuusohjeiden mukai-
sesti. Käyttää asianmukaista 
työasua ja tarvittavia työtur-
vasuojaimia, torjuu työn 
aiheuttamia terveysvaaroja 
ja -haittoja. Ylläpitää omalta 
osaltaan hyvää ilmapiiriä 
työpaikalla. 
 
 
 
 
 
huolehtii omasta työkyvys-
tään ja edistää työhyvinvoin-
tiaan, terveyttään ja ehkäi-
see terveysvaaroja ja -
haittoja.  
 
 
 
 
 
käyttää turvallisia potilassiir-
totekniikoita ja työskentelee 
ergonomisesti oikein. 
 
 
 
 
 
ottaa huomioon tartuntariskit 
akuuttihoitotilanteissa, suo-
jautuu ja suojaa potilasta 
tartunnoilta tarkoituksenmu-
kaisesti. 

toimii työhyvinvointi ja työ-
turvallisuusohjeiden ja 
perustelee toimintansa. 
Käyttää asianmukaista 
työasua ja tarvittavia työ-
turvasuojaimia sekä torjuu 
työn aiheuttamia terveys-
vaaroja ja -haittoja. Ylläpi-
tää omalta osaltaan hyvää 
ilmapiiriä työpaikalla sekä 
tunnistaa siihen haitallisesti 
vaikuttavia tekijöitä. 
 
huolehtii omasta työkyvys-
tään ja edistää työhyvin-
vointiaan ja terveyttään 
sekä perustelee niiden 
merkityksen, ehkäisee 
tapaturmia omassa toimin-
nassaan ja ohjaa muita 
tapaturmien ehkäisyssä. 
 
työskentelee ergonomisesti 
oikein hyödyntäen potilaan 
voimavaroja ja toteuttaa 
turvallisesti, suunnitelmalli-
sesti ja tarkoituksenmukai-
sesti potilassiirrot. 
 
suojautuu itse ja suojaa 
potilasta tartunnoilta tarkoi-
tuksenmukaisesti akuutti-
hoitotilanteissa, ohjaa ja 
perustelee suojautumisen 
merkityksen. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.16.3 PERHEEN TUKEMINEN ARJESSA (Paikallisesti tarjottava tutkin-
non osa) 

15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 ymmärtää perheiden erilaiset tilanteet ja tuen tarpeet nyky-yhteiskunnassa 

 ymmärtää elämänkaaren eri vaiheet ja niiden merkityksen elämänkulkuun 

 osaa ohjata perhettä arjen päivittäisissä toiminnoissa 

 tietää perhetyön määritelmän, sisällön ja lait 

 tietää perhetyön eri muodot, auttamismenetelmät ja työskentelymenetelmät 

 osaa työskennellä moniammatillisen ryhmän jäsenenä 

 tunnistaa lastensuojelun eri toimintaympäristöt 

 ymmärtää työhyvinvoinnin merkityksen toimiessaan lähihoitajana perhetyössä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Suunnitelmallinen työskentely 

 Perheen arkielämän tukeminen 

 Perhetyön työskentelymenetelmät 

 Perhetyötä koskevan tiedon hallinta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Perhetyö 7 osp 
Toimiminen perhetyössä 8 osp (sisältää ammattiosaamisen näytön) 
 

OPINTOJAKSOT 

Perhetyö osana perheen tukemista (4 osp) 
Perheen ohjaaminen arjen päivittäisissä toiminnoissa 
(3 osp) 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Perhekulttuurit ja niiden erityispiirteet, perhe tä-
män päivän yhteiskunnassa 

 Perhekriisit ja muutokset perheen rakenteessa 
(mm. perheväkivalta, mielenterveysongelmat, al-
koholiongelmat, lapsen tai perheenjäsenen sai-
rastuminen tai kuolema) 

 Perhetyön määritelmä ja sisältö, perhetyötä oh-
jaavat lait 

 Matalan kynnyksen perhetyö (Päivähoito, neuvo-
la, kouluterveydenhuolto, koulu, kolmas sektori) 

 Tehostettu perhetyö 

 Lastensuojelun korjaava perhetyö 

 Perhekoti lapsen ja nuoren kasvupaikkana 

 Ensi- ja turvakoti perheen tukena 

 Moniammatillisuuden ja tulevaisuuden haasteet 

 Perheen tilanteen kartoittaminen ja tavoitteiden 
asettaminen 

 Kotikäynnit, asiakastietojen kirjaaminen ja luovut-
taminen 

 Parityöskentely (Voimavaraistava keskustelu, oh-
jaaminen ja neuvojen antaminen, dialogisuus, 
toiminnalliset menetelmät, videoavusteinen per-

 
Keskeiset sisällöt: 

 Kodin puhtaanapidon ja vaatehuollon suunnittelu 

 Siivousvälineiden, -aineiden ja imureiden hankinta ja 
käyttö 

 Ylläpitosiivouksen toteuttaminen (eri siivousmenetel-
mät) 

 Perussiivouksen toteuttaminen (ikkunan pesu, pesutilo-
jen puhdistus, keittiön ja keittiökoneiden puhdistus, 
huonekasvien hoito) 

 Kodin tekstiili-, vaate- ja vuodehuoltotehtävien toteut-
taminen (esikäsittely, pesu, kuivattaminen ja jälkikäsit-
tely) 

 Ruoanvalmistushygienia ja jätehuollon toteuttaminen 

 Kotiruuan suunnittelu ja valmistaminen (suomalaiset 
ravitsemussuositukset, eri-ikäisten asiakkaiden tarpeet, 
erityisruokavaliot) 

 Valmisruokien ja puolivalmisteiden hyödyntäminen 
ruoanvalmistuksessa 

 Puhtaanapito, vaatehuolto ja ruokahuolto monikulttuu-
risissa perheissä 

 Työturvallisuuden ja ergonomian huomioiminen kodin 
töissä 

 Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 
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heohjaus, roolikartta, perhenavigaattori) 

 Verkostotyö (Verkostokartta, huolen puheeksiot-
taminen, verkostopalaverit) 

 Vertaisryhmät  

 Pahan kohtaaminen 

 Lähihoitaja perhetyössä (ammatillinen kasvu, työ-
hyvinvointi, työnohjaus) 

 Eri-ikäisten perheenjäsenten viriketoiminta 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, verkkoympäristö, opinto-

käyntipaikka 
 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, verkko-opetus, pienryhmä-

työskentely, mahdolliset opintokäynnit / vierailijat 
 

 Suunnitelmallinen taloudenhoito 

 Toimeentulotuki, seurakunnan tuki, velkaneuvonta 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitos, opetuskeittiö 

 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, harjoitustunnit (6h) 

 
 
 
 

Toimiminen perhetyössä 8 osp 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Tietää nyky-yhteiskunnan perheiden elämäntilanteisiin 
liittyvät haasteet 

 Tunnistaa erilaisten perheiden vahvuudet ja tuen tar-
peet 

 Hyödyntää työssään tietoa perhetyön perusteista, peri-
aatteista ja eri muodoista 

 Asettaa ja dokumentoi perhetyön suunnitelmaan erilai-
sia perhettä tukevia tavoitteita ja auttamismenetelmiä 
yhdessä perheen ja työryhmän kanssa ottaen huomi-
oon perheen elämäntilanteen 

 Ohjaa, tukee ja arvioi perheen tuen tarpeita arkielämän 
askareissa hyödyntäen perhetyön työskentelymene-
telmiä 

 Suunnittelee ja toteuttaa viriketoimintaa perheen tar-
peet huomioiden 

 Hyödyntää työssään moniammatillisen tiimi- ja verkos-
totyön periaatteita 

 Hyödyntää työssään tietoa lastensuojelun toimintaperi-
aatteissa eri työympäristöissä 

 Hyödyntää työssään tietoa lähihoitajan työhyvinvointiin 
vaikuttavista tekijöistä 

 Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan 

 Ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa pa-
lautteen perusteella sekä arvioi omaa osaamistaan 

 Toimii perhetyössä työryhmän tukemana empaattisesti, 
asiallisesti ja tavoitteellisesti 

 Toimii perhetyötä ohjaavien eettisten periaatteiden ja 
lakien mukaisesti 

 Toimii perheen turvallisuutta ja omaa työhyvinvointia 
koskevien periaatteiden mukaisesti 

 
Oppimisympäristöt: Verkkoympäristö, ennalta ehkäise-

vän tai lastensuojelun perhetyön eri toimintaympäristöt  
 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen, itsenäinen opiskelu, 

lähiopetus  
 

 
 

TUTKINNON OSAN SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT TAI EDELTÄVYYSOPINNOT 

 
Osaamisalaopinnot on oltava suoritettuna 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 etenemiselle. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: 
 
Perhetyö osana perheen tukemista 

Verkkotehtävä ennaltaehkäisevään perhetyöhön liittyen. Aktiivinen osallistuminen tunti- ja pienryhmätyöskentelyyn. 
Opettajan antama suulinen/kirjallinen palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
 
Perheen ohjaaminen arjen päivittäisissä toiminnoissa 

Päiväkirjan pitäminen päivittäisistä arjen askareista. Aktiivinen osallistuminen tunti- ja pienryhmätyöskentelyyn. Opettajan 
antama suulinen/kirjallinen palaute. Arvioidaan arvosanalla suoritettu (S). 
 
Toimiminen perhetyössä 

Perhetyön suunnitelman laatiminen 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 tulee olla hy-
väksytysti suoritettu 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: 

Perheen tukemisen suunnittelu, toteutus ja arviointi perhetyön eri toimintaympäristöissä. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Perheen tukeminen arjessa 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Perheen tukeminen arjessa ammattiosaamisen näyttö toteutetaan perhetyön eri toimintaympäristöissä. 
Perheen tukeminen arjessa ammattiosaamisen näytössä lähihoitajaopiskelija tekee työryhmän jäsenenä lähihoitajalle 
kuuluvia tehtäviä perhetyön eri toimintaympäristöissä (esim. ennalta ehkäisevä perhetyö, lastensuojelutyö, perhekodit, 
ensi- ja turvakodit). 
 
Opiskelija tunnistaa perheiden tuen tarpeet päivittäisissä toiminnoissa sekä suunnittelee, toteuttaa ja arvioi perhetyötä eri 
auttamismenetelmiä hyödyntäen. Opiskelija laatii näyttösuunnitelman ammattiosaamisen näyttöä varten, jossa opiskelija 
kuvaa omaa toimintaansa ammattiosaamisen näytön aikana. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Perheen tukemisen suunnittelu, toteutus ja arviointi perhetyön eri toimintaympäristöissä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Opiskelija osoittaa perhetyön ammattitaitonsa toimimalla perhetyön eri toimintaympäristöissä (esim. ennalta ehkäisevä 
perhetyö, lastensuojelutyö, perhekodit, ensi- ja turvakodit). 
 

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, työkokemuksel-
la 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 

 
Suunnitelmallinen työsken-
tely 

tunnistaa erilaisten perhei-
den vahvuudet ja tuen tar-
peet. 

tunnistaa erilaisten perhei-
den vahvuudet ja tarpeet 
hyödyntäen erilaisia tiedon-
keruumenetelmiä. 

tunnistaa laajasti erilaisten 
perheiden vahvuudet ja 
tarpeet hyödyntäen moni-
puolisesti erilaisia tiedonke-
ruumenetelmiä. 

asettaa erilaisia perheitä 
tukevia tavoitteita yhdessä 
perheen ja työryhmän kans-
sa ottaen huomioon per-
heen elämäntilanteen. 

asettaa erilaisia perheitä 
tukevia tavoitteita monipuo-
lisesti yhdessä perheen ja 
työryhmän kanssa ottaen 
huomioon perheen elämän-
tilanteen. 

asettaa erilaisia perheitä 
tukevia tavoitteita laajasti 
yhdessä perheen ja työryh-
män kanssa ottaen huomi-
oon perheen elämäntilan-
teen. 

tietää perhetyössä käytettä-
vät auttamismenetelmät. 

tietää ja osaa käyttää perhe-
työssä eri auttamismene-
telmiä. 

tietää ja osaa käyttää perus-
tellen perhetyössä eri aut-
tamismenetelmiä. 

dokumentoi perhetyön 
suunnitelmaan perheen 
nykytilanteen, huolenaiheet 
ja tavoitteet. 

dokumentoi perhetyön 
suunnitelmaan perheen 
nykytilanteen, huolenaiheet 
ja tavoitteet yhteistyössä 
työryhmän kanssa. 

dokumentoi perhetyön 
suunnitelmaan perheen 
nykytilanteen, huolenaiheet 
ja tavoitteet yhteistyössä 
asiakkaan, läheisten ja 
työryhmän kanssa. 

arvioi perhetyön vaikutta-
vuutta muutamien tavoittei-
den osalta. 

arvioi perhetyön vaikutta-
vuutta suhteessa asetettui-
hin tavoitteisiin. 

arvioi perustellen perhetyön 
vaikuttavuutta suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Perheen arkielämän tuke-
minen 

ohjaa ja tukee perhettä 
yksittäisissä arkielämän 
askareissa. 

ohjaa ja tukee monipuoli-
sesti perhettä arkielämän 
askareissa. 

ohjaa ja tukee laajasti per-
hettä arkielämän askareis-
sa. 

ohjaa ja tukee parisuhteen 
haasteissa. 

ohjaa ja tukee monipuoli-
sesti parisuhteen haasteissa 
hyödyntäen perhetyön työs-
kentelymenetelmiä. 

ohjaa ja tukee laajasti pe-
rustellen parisuhteeseen 
liittyvissä haasteissa hyö-
dyntäen perhetyön työsken-
telymenetelmiä. 

ohjaa ja tukee vanhemmuut-
ta hyödyntäen perhetyön 
työskentelymenetelmiä. 

ohjaa ja tukee vanhemmuut-
ta hyödyntäen monipuoli-
sesti perhetyön työskente-
lymenetelmiä. 

ohjaa ja tukee perustellen 
vanhemmuutta hyödyntäen 
laajasti perhetyön työsken-
telymenetelmiä. 

tekee yhteistyötä perheen ja 
työryhmän kanssa. 

tekee yhteistyötä oma-
aloitteisesti perheen ja työ-
ryhmän kanssa. 

tekee yhteistyötä oma-
aloitteisesti ja tavoitteellises-
ti perheen ja työryhmän 
kanssa. 

edistää omalla toiminnallaan 
perheen hyvinvointia. 

edistää omalla toiminnallaan 
perheen hyvinvointia sekä 
esittää joitakin kehittämis-
ideoita. 

edistää omalla toiminnallaan 
perheen hyvinvointia sekä 
esittää monipuolisesti kehit-
tämisideoita. 

suunnittelee ja toteuttaa 
viriketoimintaa perheen 
tarpeet huomioiden. 

suunnittelee ja toteuttaa 
viriketoimintaa monipuoli-
sesti perheen tarpeet huo-
mioiden. 

suunnittelee ja toteuttaa 
viriketoimintaa laajasti per-
heen tarpeet huomioiden. 

Perhetyön työskentelyme-
netelmät 

tietää perhetyön eri työsken-
telymenetelmät. 

tietää ja osaa käyttää perhe-
työn eri työskentelymene-
telmiä. 

tietää ja osaa käyttää perus-
tellen perhetyön eri työsken-
telymenetelmiä. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Perhetyötä koskevan tie-
don hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
nyky-yhteiskunnan perhei-
den tilanteesta. 

perustelee toimintansa 
ottaen huomioon nyky-
yhteiskunnan perheiden 
tilanteen. 

perustelee monipuolisesti 
toimintansa ottaen huomi-
oon nyky-yhteiskunnan 
perheiden tilanteen. 

hyödyntää työssään tietoa 
perhetyön periaatteista. 

perustelee toimintansa 
perhetyön periaatteilla. 

perustelee monipuolisesti 
toimintansa perhetyön peri-
aatteilla. 

hyödyntää työssään tietoa 
perhetyön eri muodoista. 

perustelee toimintansa 
perhetyön eri muodoilla. 

perustelee monipuolisesti 
toimintansa perhetyön eri 
muodoilla. 

tietää perheiden erityistilan-
teet ja keskeiset perhetyön 
auttamismenetelmät. 

tietää perheiden erityistilan-
teet ja osaa hyödyntää 
työssään keskeisiä perhe-
työn auttamismenetelmiä. 

tietää perheiden erityistilan-
teet ja osaa monipuolisesti 
ja perustellusti hyödyntää 
työssään keskeisiä perhe-
työn auttamismenetelmiä. 

hyödyntää tietoa perhetyön 
perusteista asettaessaan 
perhekohtaisia tavoitteita. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla perhetyön perusteis-
ta asettaessaan perhekoh-
taisia tavoitteita. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla perhe-
työn perusteista asettaes-
saan perhekohtaisia tavoit-
teita. 

hyödyntää työssään tietoa 
perhetyön työskentelymene-
telmistä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla perhetyön työsken-
telymenetelmistä. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla perhe-
työn työskentelymenetelmis-
tä. 

hyödyntää työssään mo-
niammatillisen tiimi- ja ver-
kostotyön periaatteita. 

perustelee toimintaansa 
moniammatillisen tiimi- ja 
verkostotyön periaatteilla. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa moniammatilli-
sen tiimi- ja verkostotyön 
periaatteilla. 

hyödyntää työssään tietoa 
lastensuojelun toimintaperi-
aatteissa eri työympäristöis-
sä. 

perustelee toimintaansa 
tiedolla lastensuojelun toi-
mintaperiaatteista ja työkäy-
tännöistä eri työympäristöis-
sä. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedolla lasten-
suojelun toimintaperiaatteis-
ta ja työkäytännöistä eri 
työympäristöissä. 

hyödyntää työssään tietoa 
lähihoitajan työhyvinvointiin 
vaikuttavista tekijöistä. 

hyödyntää perustellen työs-
sään tietoa lähihoitajan 
työhyvinvointiin vaikuttavista 
tekijöistä. 

hyödyntää monipuolisesti ja 
perustellen työssään tietoa 
lähihoitajan työhyvinvointiin 
vaikuttavista tekijöistä. 

hyödyntää työssään tietoa 
perhettä tukevista viriketoi-
minnoista. 

hyödyntää perustellen työs-
sään tietoa perhettä tukevis-
ta viriketoiminnoista. 

hyödyntää monipuolisesti ja 
perustellen työssään tietoa 
perhettä tukevista viriketoi-
minnoista. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 
 

tunnistaa omia vahvuuksi-
aan ja kehittämistarpeitaan. 

tunnistaa omia vahvuuksi-
aan ja kehittämistarpeitaan 
sekä asettaa tavoitteita 
ammatilliselle kehittymiselle 
perhetyössä. 

tunnistaa omia vahvuuksi-
aan ja kehittämistarpeitaan 
sekä asettaa tavoitteita 
ammatilliselle kehittymiselle 
perhetyössä monipuolisesti 
ja perustellen. 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa toimintaansa pa-
lautteen perusteella sekä 
arvioi omaa osaamistaan. 

pyytää ja ottaa vastaan 
palautetta ja muuttaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella sekä arvioi omaa 
osaamistaan. 

pyytää ja ottaa vastaan 
palautetta ja muuttaa toimin-
taansa palautteen perus-
teella sekä arvioi omaa 
osaamistaan monipuolisesti 
ja perustellen. 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii perhetyössä työryh-
män tukemana empaattises-
ti, asiallisesti ja tavoitteelli-
sesti. 

toimii perhetyössä empaat-
tisesti, asiallisesti ja tavoit-
teellisesti erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa. 

toimii perhetyössä empaat-
tisesti, asiallisesti ja tavoit-
teellisesti erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa ja arvioi 
omia vuorovaikutustaito-
jaan. 

Ammattietiikka toimii perhetyötä ohjaavien perustelee toimintaansa perustelee monipuolisesti 
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eettisten periaatteiden ja 
lakien mukaisesti. 

perhetyötä ohjaavien eettis-
ten periaatteiden ja lakien 
pohjalta. 

toimintaansa perhetyötä 
ohjaavien eettisten periaat-
teiden ja lakien pohjalta. 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

toimii perheen turvallisuutta 
ja omaa työhyvinvointia 
koskevien periaatteiden 
mukaisesti. 

perustelee toimintaansa 
perheen turvallisuutta ja 
omaa työhyvinvointia kos-
kevien periaatteiden pohjal-
ta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa perheen tur-
vallisuutta ja omaa työhy-
vinvointia koskevien periaat-
teiden pohjalta. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.16.4 ERILAISET TOIMENPITEET KOTIHOIDOSSA (Paikallisesti tarjot-
tava tutkinnon osa) 

15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden ja säädösten mukaan 

 tukea kotona asuvan asiakkaan toimintakykyä 

 asiakaslähtöisesti näytteenotossa  

 työskennellä näytteiden oton, käsittelyn, säilytyksen ja kuljetuksen perusperiaatteiden mukaisesti  

 toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 

 työskennellä aseptiikkaa, työturvallisuutta ja ergonomiaa noudattaen sekä edistää työhyvinvointia 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Oman työn suunnittelu, toteutus arviointi ja kehittäminen 

 Ammatillinen vuorovaikutus 

 Erilaisten toimenpiteiden toteutus kotihoidossa 

 Asiakkaan tarkkailu toimenpiteen aikana 

 Menetelmien ja välineiden valinta 

 Näytteiden säilytys ja kuljetus 

 Ruokavalio-ohjaus kotona 

 Asioinnissa avustaminen 

 Arjen mielekkyyden edistäminen 

 Tietojärjestelmien käyttö ja kirjaaminen 

 Erilaisten toimenpiteiden toteuttamista koskeva tiedon hallinta 

 Näytteiden ottoprosessia koskevan tiedon hallinta 

 Haavanhoitoa koskevan tiedon hallinta 

 Avanteen hoitoa koskevan tiedon hallinta 

 Ravitsemusta koskevan tiedon hallinta 

 Asioinnissa avustamista koskevan tiedon hallinta 

 Arjen mielekkyyttä koskevan tiedon hallinta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 

OPINTOJAKSOT 

Asiakaspalvelu ja toimintakyvyn tukeminen kotihoi-
dossa 7 osp 

Lähihoitajana kotihoidossa 8 osp 

 
Keskeiset sisällöt 

 Kotihoidon asiakkaan sosiaaliset etuudet 

 Näytteenotto kotihoidossa 
o laatujärjestelmä näytteenottoprosessissa  
o suoniverinäytteen ja eritenäytteiden ot-

taminen 
o näytteiden säilytys ja kuljetus 

 Haavanhoito kotona 
o avanteen hoito kotona 
o haavan paranemisprosessi 
o haavanhoidon keskeiset periaatteet koti-

hoidossa 

 Aseptiikka, työturvallisuus ja ergonomia kotona 

 Ruokavalio-ohjaus 
o ruokahuollon palvelut 
o iän mukainen, tasapainoinen ravinto 

 Asioinnissa avustaminen 

 Viriketoiminta 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Hoito- ja palvelusuunnitelman hyödyntäminen 

 Toimintakyvyn tukeminen 

 Ammatillinen vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Tiedottaminen ja dokumentointi 

 Erilaisten toimenpiteiden toteutus kotihoidossa 

 Ammattietiikka 

 Oman työn suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehit-
täminen 

 Terveydestä, turvallisuudesta ja toimintakyvystä 
huolehtiminen 

 Ergonominen työskentely 
 
Oppimisympäristöt: kotihoito, palvelutalo, kuntoutuskoti, 

TK:n vuodeosasto, näytteenotto, päivystyspoliklinikka,  
 
Toteutustavat: Työssäoppiminen 
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o toimintakyvyn tukeminen 

 Opintojen ohjaus 
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen luento- ja harjoitusluo-

kat 
 
Toteutustavat: Luennot, harjoitukset, ryhmätehtävät, 

opintokäynnit 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään tutkinnon osa Hoito ja huolenpito ennen tämän kaikille valinnaisen 
tutkinnon osan opintojen 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: 
 
Asiakaspalvelu ja toimintakyvyn tukeminen kotihoidossa: 

 Kotihoidon asiakkaan sosiaaliset etuudet (S) 

 Näytteenotto kotihoidossa: Ryhmätehtävät, opintokäynti (S) 

 Haavanhoito kotona: Tehtävä (S) 

 Aseptiikka, työturvallisuus ja ergonomia (S) 

 Ruokavalio-ohjaus, asiakkaan ohjaustehtävä (S) 

 Asioinnissa avustaminen, asiakkaan avustaminen (S) 

 Viriketoiminta (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 hyväksytysti suoritettu 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. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon Erilaiset toimenpiteet kotihoidossa 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. Näyttö toteutetaan työelämätilanteissa työssäoppimisjakson yhtey-
dessä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä 
osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoit-
taa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Erilaiset toimenpiteet kotihoidossa 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Opiskelija osoittaa erilaiset toimenpiteet kotihoidossa osaamisensa kotihoidossa, palvelutalossa tai kuntoutuskodissa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) alan opettaja(t) 
 (  ) työelämän edustaja(t) 
 (x) em yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksel-
la 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 vuodelta 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 päivittää työryhmän tuke-
mana yhdessä asiakkaan tai 
hänen läheistensä kanssa 
hoito- ja palvelusuunnitel-
man, jota toteuttaa ja arvioi 
työryhmän tukemana 

päivittää työryhmän tuke-
mana yhdessä asiakkaan tai 
hänen läheistensä kanssa 
hoito- ja palvelusuunnitel-
man, jota toteuttaa ja arvioi  

laatii ja päivittää työryhmän 
tukemana yhdessä asiak-
kaan tai hänen läheistensä 
kanssa hoito- ja palvelu-
suunnitelman, jota toteuttaa 
ja arvioi monipuolisesti 

suunnittelee työtään asia-
kaslähtöisesti 

suunnittelee työtään asia-
kaslähtöisesti kotihoidon 
laatujärjestelmää noudatta-
en 

suunnittelee työtään itsenäi-
sesti ja asiakaslähtöisesti 
laatujärjestelmää noudatta-
en  

Oman työn toteutus työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti an-
nettujen ohjeiden mukaan, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti an-
nettujen ohjeiden mukaan 

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja tavoitteellisesti ja 
annettujen ohjeiden mukaan 
ja muuttaa joustavasti toi-
mintaansa päivittäisten 
tilanteiden mukaan 

Oman työn arviointi ja 
kehittäminen 

arvioi työnsä onnistumista arvioi työnsä onnistumista ja 
selviytyy muuttuvista tilan-
teista oma-aloitteisesti 

arvioi työnsä onnistumista, 
perustelee arvioitaan sekä 
kehittää työtapojaan  

2. Työmenetelmien, väli-
neiden ja materiaalin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatillinen vuorovaiku-
tus 

toimii ammatillisesti vuoro-
vaikutustilanteissa asiakkai-
den kanssa 

käyttää luontevasti ammatil-
lisia vuorovaikutustaitojaan 

käyttää luontevasti ammatil-
lisia vuorovaikutustaitojaan 
erilaisissa tilanteissa 

ottaa työssään huomioon 
asiakkaan ja hänen läheiset 
ja toimii yhteistyössä heidän 
kanssaan 

toimii yhteistyössä asiak-
kaan ja hänen läheistensä 
kanssa ymmärtäen heidän 
merkityksensä asiakkaan ja 
oman työskentelynsä voi-
mavarana 

toimii voimavaralähtöisesti 
yhteistyössä asiakkaan ja 
hänen läheistensä kanssa. 
Löytää myönteisiä ratkaisuja 
muuttuvissa tilanteissa 

tiedottaa ja dokumentoi 
havaintojaan sekä omaa 
toimintaansa 

tiedottaa ja dokumentoi 
aktiivisesti havaintojaan 
sekä omaa toimintaansa 

tiedottaa monipuolisesti ja 
aktiivisesti havaintojaan 
sekä omaa toimintaansa 

Erilaisten toimenpiteiden 
toteutus kotihoidossa 

ottaa keskeisimmät näytteet 
(suoniverinäyte, eritenäyt-
teet), mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta näytteen oton 
aikana 

ottaa keskeisimmät näytteet 
(suoniverinäyte, eritenäyt-
teet) itsenäisesti 

ottaa keskeisimmät näytteet 
(suoniverinäyte, eritenäyt-
teet) taitavasti ja  itsenäises-
ti asiakkaan huomioiden 

toteuttaa saamiensa ohjei-
den mukaan avanteen hoi-
don ja haavahoitoja, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

toteuttaa saamiensa ohjei-
den mukaan avanteen hoi-
don ja haavahoitoja 

toteuttaa itsenäisesti ja 
taitavasti avanteen hoidon 
ja haavahoitoja asiakkaan 
huomoiden 

Asiakkaan tarkkailu toi-
menpiteen aikana 

seuraa asiakkaan vointia 
toimenpiteen aikana, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

seuraa asiakkaan vointia 
toimenpiteen aikana  

seuraa asiakkaan vointia 
toimenpiteen aikana ja toimii 
asiakaslähtöisesti yllättävis-
sä tilanteissa 

Menetelmien ja välineiden 
valinta 

käyttää työhönsä liittyviä 
keskeisimpiä työmenetel-
miä, työvälineitä ja materi-
aaleja asiakaslähtöisesti, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

käyttää työhönsä liittyviä 
keskeisimpiä työmenetel-
miä, työvälineitä ja materi-
aaleja asiakaslähtöisesti ja 
omatoimisesti  

käyttää työhönsä liittyviä 
keskeisimpiä työmenetel-
miä, työvälineitä ja materi-
aaleja asiakaslähtöisesti ja 
omatoimisesti vaihtelevissa 
työtilanteissa 
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Näytteiden säilytys ja 
kuljetus 

noudattaa näytteiden säily-
tyksestä ja kuljetuksesta 
annettuja ohjeita, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

noudattaa näytteiden säily-
tyksestä ja kuljetuksesta 
annettuja ohjeita 

noudattaa näytteiden säily-
tyksestä ja kuljetuksesta 
annettuja ohjeita ja osaa 
toimia muuttuvissa tilanteis-
sa joustavasti 

Ruokavalio-ohjaus kotona ohjaa ja tukee asiakasta 
ravitsemukseen liittyvissä 
asioissa hoitosuunnitelman 
mukaisesti, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta työryhmän 
jäseniltä 

ohjaa ja tukee asiakasta 
ravitsemukseen liittyvissä 
asioissa hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Tekee havainto-
ja ja ohjaa ja tukee yksilölli-
sesti ravitsemukseen liitty-
vissä asioissa 

ohjaa ja tukee asiakasta 
ravitsemukseen liittyvissä 
asioissa hoitosuunnitelman 
mukaisesti. Tekee havainto-
ja ja ohjaa ja tukee yksilölli-
sesti ravitsemukseen liitty-
vissä asioissa. Toimii yhteis-
työssä  

Asioinnissa avustaminen avustaa asioinnissa ja tai 
hoitaa asiakkaan puolesta 
joitakin asioita kodin ulko-
puolella 

avustaa asioinnissa ja tai 
hoitaa asiakkaan puolesta 
joitakin asioita kodin ulko-
puolella 

avustaa asioinnissa ja tai 
hoitaa asiakkaan puolesta 
asioita kodin ulkopuolella 
huomioiden asioiden hoita-
misen edellyttämät vaati-
mukset 

Arjen mielekkyyden edis-
täminen 

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, leipo-
minen ja arkiaskareet) 

edistää arjen mielekkyyttä ja 
ympäristön viihtyvyyttä 
luontevana osana päivittäis-
tä hoito- ja huolenpitotyötä 

käyttää idearikkaasti erilai-
sia mahdollisuuksia sisällön 
tuomiseksi asiakkaan elä-
mään luontevana osana 
päivittäistä hoito- ja huolen-
pitotyötä 

Tietojärjestelmien käyttö ja 
kirjaaminen 

käyttää tietojärjestelmiä ja 
kirjaa toimenpiteet, mutta 
tarvitsee ajoittain ohjausta 

käyttää tietojärjestelmiä ja 
kirjaa toimenpiteet toiminta-
ohjeiden mukaisesti 

käyttää sujuvasti tietojärjes-
telmiä ja kirjaa toimenpiteet 
toimintaohjeiden mukaisesti 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Erilaisten toimenpiteiden 
toteuttamista koskeva 
tiedon hallinta 

noudattaa kestävän kehityk-
sen ja taloudellisuuden 
periaatteita työvälineiden ja 
materiaalien valinnassa. 

perustelee asiakas- ja poti-
laslähtöisesti valitsemansa 
työvälineet ja materiaalit 
sekä noudattaa kestävän 
kehityksen ja taloudellisuu-
den periaatteita. 

perustelee monipuolisesti 
asiakas- ja potilaslähtöisesti 
valitsemansa työvälineet ja 
materiaalit sekä noudattaa 
kestävän kehityksen ja 
taloudellisuuden periaattei-
ta. 

Näytteiden ottoprosessia 
koskevan tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, elimistön 
rakenteesta ja toiminnasta, 
elintoiminnoista, sairauksis-
ta ja niiden hoidoista ja 
työturvallisuudesta. 

perustelee toimintaansa 
tiedoillaan terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisestä, 
elimistön rakenteesta ja 
toiminnasta, elintoiminnois-
ta, sairauksista ja niiden 
hoidoista ja työturvallisuu-
desta. 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa tiedoillaan 
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä, elimistön 
rakenteesta ja toiminnasta, 
elintoiminnoista, sairauksis-
ta ja niiden hoidoista ja 
työturvallisuudesta. 

Haavanhoitoa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
haavan paranemisproses-
siin vaikuttavista tekijöistä 

perustelee toimintaansa 
haavan paranemisproses-
siin vaikuttavista tekijöistä 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa haavan para-
nemisprosessiin vaikuttavis-
ta tekijöistä 

Avanteen hoitoa koskevan 
tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
haavan paranemisproses-
siin vaikuttavista tekijöistä 

perustelee toimintaansa 
haavan paranemisproses-
siin vaikuttavista tekijöistä 

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa haavan para-
nemisprosessiin vaikuttavis-
ta tekijöistä 

Ravitsemusta koskevan 
tiedon hallinta 
 

hyödyntää työssään tietoa 
asiakkaan iän mukaisesta 
tasapainoisesta ravinnosta 
ja ruokahuollon palveluista, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta kotihoidon työryh-
mältä.  
 

hyödyntää työssään tietoa 
asiakkaan iän mukaisesta 
tasapainoisesta ravinnosta 
ja ruokahuollon palveluista. 
Jakaa tietoa asiakkaalle ja 
hänen läheisilleen.  
 

hyödyntää työssään tietoa 
asiakkaan iän mukaisesta 
tasapainoisesta ravinnosta 
ja ruokahuollon palveluista 
ja toimii joustavasti ja asiak-
kaan tilanteen mukaisesti. 
Jakaa ja soveltaa yksilölli-
sesti tietoa asiakkaalle ja 
hänen läheisilleen. 
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Arjen mielekkyyttä koske-
van tiedon hallinta 

hyödyntää työssään tietoa 
ryhmien ohjaamiseen liitty-
vistä periaatteista sekä 
menetelmistä, joilla ediste-
tään arjen mielekkyyttä  
 

perustelee työtilanteisiin 
liittyvää toimintaansa tiedol-
la erilaisista mahdollisuuk-
sista arjen mielekkyyden 
edistämiseksi. Perustelee 
ratkaisunsa ja toimintata-
pansa tiedolla ryhmien oh-
jaamiseen liittyvistä periaat-
teista.  
 

perustelee monipuolisesti ja 
kattavasti työtilanteisiin 
liittyvää toimintaansa tiedol-
la erilaisista mahdollisuuk-
sista arjen mielekkyyden 
edistämiseksi. Perustelee 
monipuolisesti ja kattavasti 
ratkaisunsa ja toimintata-
pansa tiedolla erilaisten 
ryhmien ohjaamiseen liitty-
vistä periaatteista. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 
 
 

tunnistaa realistisesti omia 
vahvuuksiaan ja kehittämis-
tarpeitaan.  

tunnistaa omat vahvuutensa 
ja kehittämistarpeensa.  
 

tunnistaa omat vahvuutensa 
ja kehittämistarpeensa sekä 
arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan ja pyytää tar-
vittaessa ohjausta. 

ottaa vastaan palautetta 
asiallisesti sekä kehittää 
toimintaansa saamansa 
palautteen perusteella. 

ottaa vastaan ja antaa  
asiallisesti palautetta sekä 
kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen perus-
teella. 

ottaa vastaan ja antaa asial-
lisesti palautetta esittäen 
rakentavia ratkaisuvaihtoeh-
toja.  

tekee työryhmän jäsenenä 
työhönsä liittyviä valintoja ja 
päätöksiä sekä ratkaisee 
arjen ongelmia, mutta tarvit-
see siinä ajoittain ohjausta. 

tekee työryhmän jäsenenä 
työhönsä liittyviä valintoja ja 
päätöksiä ja ratkaisee arjen 
ongelmia sekä hankkii lisä-
tietoa ratkaisuilleen. 

tekee työryhmän jäsenenä 
työhönsä liittyviä valintoja ja 
päätöksiä ja ratkaisee on-
gelmia. 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii asiakkaan ja hänen 
omaistensa kanssa vuoro-
vaikutuksessa ammatillises-
ti, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta. 

toimii asiakkaan ja hänen 
omaistensa kanssa erilai-
sissa vuorovaikutustilanteis-
sa empaattisesti ja ammatil-
lisesti. 

toimii asiakkaan ja hänen 
omaistensa kanssa erilai-
sissa vuorovaikutustilanteis-
sa empaattisesti ja ammatil-
lisesti heidän elämäntilan-
nettaan tukien.  

 
Ammattietiikka 

toimii sosiaali- ja terveys-
alan ammattieettisten peri-
aatteiden, lakien ja säädös-
ten mukaisesti.  

perustelee toimintaansa 
sosiaali- ja terveysalan 
ammattieettisten periaattei-
den, lakien ja säädösten 
pohjalta.  

perustelee monipuolisesti 
toimintaansa sosiaali- ja 
terveysalan ammattieettis-
ten periaatteiden, lakien ja 
säädösten pohjalta. 

tunnistaa eettisesti ongel-
mallisia tilanteita. 

pohtii ratkaisuja eettisesti 
ongelmallisiin tilanteisiin 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

huolehtii omasta toimintaky-
vystään, terveydestään ja 
työhyvinvoinnistaan.   

huolehtii omasta toimintaky-
vystään ja terveydestään 
sekä edistää työhyvinvointi-
aan.  

edistää aktiivisesti toiminta-
kykyään, terveyttään ja 
työhyvinvointiaan.  

työskentelee ergonomisesti  työskentelee ergonomisesti  työskentelee ergonomisesti  

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.12.16.5 PERINTEINEN KIINALAINEN HOITAMINEN (Paikallisesti tarjotta-
va tutkinnon osa) 

15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija osaa 

 suunnitella, arvioida ja kehittää työskentelyään huomioiden toiminnassaan kulttuurin ja työympäristönerityispiir-
teet 

 käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä ja materiaaleja ottaen huomioon työkulttuurin toimintaperiaatteet ja 
monimuotoisuuden 

 hankkia ja käyttää työssään tarvittavaa tietoa soveltaen sitä kulttuurin ja työympäristön mukaisesti 

 vertailla arki- ja työkulttuurien toimintatapojen eroavaisuuksia 

 toimia erilaisissa tilanteissa ja löytää niihin erilaisia toimintatapoja 

 ilmaista erilaisia näkökantojaan selkeästi ja rakentavasti 

 käyttää hankkimaansa kielitaitoa erilaisissa tilanteissa sopivalla tavalla 

 toimia yhteistyökykyisesti ja tilanteiden vaatimalla tavalla vuorovaikutustilanteissa erilaisten ihmisten kanssa 

 pohtia ja vertailla kiinalaisen kulttuurin ja suomalaisen kulttuurin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia 

 varmistaa työyhteisön turvallisuuden sekä tiedottaa vaaroista ja riskeistä 

 käyttää vaihdellen erilaisia työmenetelmiä huomioiden ergonomian 

 toimia asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Opintojaksot: 

Orientointi ja perinteinen kiinalainen lääketiede 7 osp 
Toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä 8 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Orientointi ja perinteinen kiinalainen lääketiede 7 osp Toiminta erilaisissa toimintaympäristöissä 8 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 orientointi Suomessa 

 orientointi Kiinassa 

 TCM 

 Taiji 

 Tuina-hieronta 
 
Oppimisympäristöt: kiinalainen oppilaitos, työssäoppi-

misympäristöt, tietoverkot ja kirjasto. 
 
Toteuttamistavat: yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentely, 

luennot, harjoitukset, työssäoppiminen sekä verkko-
opinnot. 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Taiji 

 Tuina-hieronta 

 harjoitukset sairaalassa 

 harjoitukset harjoitusluokassa  
 
Oppimisympäristöt: Oppilaitoksen luento- ja harjoitusluo-

kat, TCM-sairaala, kotihoito 
 
Toteuttamistavat: Luennot, harjoitukset, tehtävät 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen 
tutkinnon osa ennen tutkinnon osan opintojen aloitusta. 
 

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:  
Opiskelijan oppimis- ja ammatillisen kasvun prosessia tuetaan ohjataan ja kannustetaan laadullisen ja sanallisen palaut-
teen avulla ( itsearviointi, vertaisarviointi työelämän edustajan / opettajan palaute. Opiskelijan oppimista verrataan tavoi-
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teltaviin ammattitaitovaatimuksiin.  
 
Oppimisen etenemistä ja ammattitaitoa varmistetaan myös tehtävien avulla 
Oppimistehtävät ovat: Omaehtoiseen valmentautumiseen liittyvät tehtävät kotimaassa ja Kiinassa, suullinen palaute 
suoritetuista tehtävistä ja harjoituksista 
 

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 hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja Perinteinen kiinalainen hoitaminen 15 osp tutkinnon osan ammat-

tiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. Ammattitaito osoitetaan sekä prosessinomaisesti että tutkinnon 
osan opiskelun päättyessä. Opiskelija osoittaa kiinalaisessa oppilaitosympäristössä ammattiosaamisen näytössä perin-
teisen kiinalaisen hoitamisen tutkinnon osan ammattitaitonsa ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 
 
Ammattitaito osoitetaan siinä laajuudessa että tehtävien ja toiminnan voidaan todeta vastaavan tutkinnon osan ammatti-
taitovaatimuksia. Näytössä opiskelija esittelee yrttilääkintä- ja akupunktiotehtävänsä, keskustelee ja vastaa haastattelus-
sa esitettyihin kysymyksiin hyödyntäen perinteisen kiinalaisen lääketieteen tietoperustaa sekä osoittaa osaamistaan 
toteuttamalla taiji- ja tuinahierontademonstraatiot.  
 
Näyttöä varten opiskelija laatii henkilökohtaisen kirjallisen suunnitelman joka sisältää arvioinnin kohteittain opiskelijan 
henkilökohtaisen kuvauksen siitä, miten ammattitaitovaatimusten mukainen toiminta näkyy hänen tehtävissään ja toimin-
nassa ammattiosaamisen näytön aikana 
 
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. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteiden ymmärtäminen sekä tuinahieronnan ja taijin käyttäminen osana hoitotyö-
tä 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Opiskelija osoittaa kiinalaisessa oppilaitosympäristössä ammattiosaamisen näytössä perinteisen kiinalaisen hoitamisen 
tutkinnon osan ammattitaitonsa ammattitaitovaatimusten mukaisesti. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (x) Alan opettaja(t) 

 (  ) Työelämän edustajat 
 (  ) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksel-
la 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 

Oman työn 
suunnittelu ja työkokonai-
suuden toteuttaminen 
 
Oman työn arviointi 
 

suunnittelee annetut teh-
tävät ohjatusti  

suunnittelee annetut tehtävät suunnittelee annetut tehtä-
vät oma-aloitteisesti ja 
itsenäisesti  
 

tarvitsee työvaiheiden 
etenemisessä ajoittaista 
ohjausta 
 

etenee sujuvasti työvaiheesta 
toiseen 
 

etenee työssään järjestel-
mällisesti ja sujuvasti sovit-
taen työnsä työympäristön 
muuhun toimintaan 

toteuttaa annetut työtehtä-
vät ohjatusti 

toteuttaa annetut työtehtävät toteuttaa annetut työtehtä-
vät oma-aloitteisesti ja 
itsenäisesti 

arvioi työnsä onnistumista  
 

arvioi työnsä onnistumista työn 
kuluessa ja selviytyy uusista ja 
muuttuvista tilanteista oma-
aloitteisesti 
 

arvioi työnsä onnistumista, 
perustelee arviotaan ja 
arvioi sekä kehittää työs-
kentelytapojaan ja työym-
päristöään 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien ja työvä-
lineiden sekä materiaalien 
valinta ja käyttö 

käyttää keskeisimpiä työ-
menetelmiä (esim. 
tuinahieronta ja taiji), työ-
välineitä ja materiaaleja 
ohjatusti  

käyttää keskeisimpiätyömene-
telmiä (esim. tuinahieronta ja 
taiji), työvälineitä ja materiaale-
ja omatoimisesti 

käyttää keskeisimpiä työ-
menetelmiä (esim. tuinahie-
ronta ja taiji), työvälineitä ja 
materiaaleja sujuvasti  

 3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työssä tarvittavan tiedon 
hallinta ja soveltaminen 

käyttää tavallisimpien 
menetelmien (esim. 
tuinahieronta ja taiji), pe-
rustana olevaa tietoa  
työtilanteissa, mutta tarvit-
see ohjausta tiedon sovel-
tamisessa. 

käyttää tavallisimpien mene-
telmien (esim. tuinahieronta ja 
taiji),  käytön perustana olevaa 
tietoa  työtilanteissa 

hankkii ja käyttää itsenäi-
sesti tietoa työtilanteissa ja  
perustelee työhön liittyviä 
ratkaisujaan hankkimansa 
tiedon pohjalta. 

tunnistaa akupunktioon, 
yrttilääkintään ja TCM:n 
liittyvää tietoa  

käyttää akupunktioon, yrttilää-
kintään ja TCM:n liittyvää tietoa 

käyttää akupunktion, yrtti-
lääkinnän ja TCM:n perus-
tana olevaa tietoa sekä 
perustelee ratkaisujaan  

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

hakee ohjattuna tietoa  hakee tietoa ohjeiden mukaan  hakee itsenäisesti tietoa 

arvioi työnsä onnistumista  ottaa vastaan palautetta ja 
toimii palautteen mukaisesti 
 

kehittää toimintaansa saa-
mansa palautteen pohjalta 
ja löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia toimintatapo-
ja 
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Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii tutussa työyhteisös-
sä ja ryhmässä ja pyytää 
tarvitessaan apua muilta  

toimii erilaisten ihmisten kanssa 
työyhteisössä ja ryhmässä 
 

tukee ja auttaa muita sekä 
ottaa työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa annettuja ohjei-
ta ja aikatauluja  

noudattaa annettuja ohjeita, 
sopimuksia ja  aikatauluja 
 

toimii tavoitteiden, ohjei-
den, ja sopimusten  mukai-
sesti vaihtelevissa tilanteis-
sa sekä noudattaa aikatau-
luja 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

varmistaa turvallisuuden 
ohjeiden mukaisesti  

varmistaa turvallisuuden 
 

varmistaa turvallisuuden ja 
tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

käyttää turvallisesti ohjei-
den mukaisia suojaimia, 
työvälineitä ja työmene-
telmiä  

käyttää turvallisesti suojaimia, 
työvälineitä ja työmenetelmiä 

käyttää turvallisesti suo-
jaimia, työvälineitä ja työ-
menetelmiä  

työskentelee pääsääntöi-
sesti ergonomisesti oikein  

työskentelee ergonomisesti 
oikein 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

Viestintä ja mediaosaa-
minen  
Kulttuurien välinen vies-
tintä ja kielitaidon hyödyn-
täminen 

Tunnistaa kulttuurien väli-
sen viestinnän merkityk-
sen 

Huomioi kulttuurienvälisenvies-
tinnän omassa vuorovaikutuk-
sessaan 

Soveltaa kulttuurien välistä 
viestintää ja omaa kulttuu-
riosaamistaan sekä toimii 
suvaitsevaisesti 

Käyttää hankkimaansa 
kielitaitoa tutuissa arki- ja 
työtilanteissa 

Käyttää hankkimaansa kielitai-
toa arki- ja työtilanteissa toimi-
essaan monikulttuurisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

Käyttää hankkimaansa 
kielitaitoa arki- ja työtilan-
teissa sopivalla tavalla 
kielitaitoaan monipuolisesti 
hyödyntäen 

Aktiivinen kansalaisuus ja 
eri kulttuurit  
Kulttuuristen piirteiden 
huomioon ottaminen  

Tunnistaa kiinalaisen 
kulttuurin yleisiä piirteitä ja 
käyttäytyy kohteliaasti 

Tunnistaa kulttuurisia eroja 
omassa ja kiinalaisessa tavas-
sa toimia ja käyttäytyy kohteli-
aasti 

Ottaa toiminnassaan huo-
mioon kulttuuritaustan ja 
kulttuuriset piirteet ja käyt-
täytyy kohteliaasti 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
 

 


