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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto/Pakollinen tutkinnon osa: Kasvun ja osallisuuden tukeminen 25 osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 ammattietiikka
 ammatillinen vuorovaikutus
 aseptiikka
 hygieniaosaaminen
 ensiapuosaaminen
 ergonomia
 työsuojelun perusteet
 lähihoitajan työtä ohjaavat säädökset ja ohjeet
 palvelujärjestelmä
 työn suunnittelu ja yhteistyö
 kasvun ja osallisuuden edistäminen ja
ohjaaminen
 erilainen asiakas ja tuen tarpeet
 yhdessä toimiminen

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia










asiakkaan kanssa toimiminen (keskustelu, kuuntelu, havainnointi, ohjaus, neuvonta,
erilaiset kommunikointikeinot, selkokieli)
aseptiikan noudattaminen eri työtehtävissä
ergonominen ja turvallinen toiminta (siirrot, apuvälineiden käyttö, oman ergonomian
huomiointi)
hoito- ja kasvatustyön toteuttaminen (tiedonkeruu, yksilölliset tavoitteet, keinot,
suunnitelma, tuen tarpeen tunnistaminen, toteutus ja arviointi)
kasvatustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi
asiakkaan toiminnan ohjaaminen osallistavin menetelmin
yksilö- ja ryhmäohjaus
asiakkaan toimintakyvyn ja voimavarojen tunnistaminen ja huomiointi ohjaamisessa ja
kasvun tukemisessa
päivittäisiin toimintoihin osallistuminen (pukeminen, ruokailu, wc käynnit, nukkuminen,
leikki, ulkoilu, liikunta)

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä





päivittäisissä toiminnoissa ohjaaminen ja
avustaminen
ravitsemus ja erityisruokavaliot
asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja
turvallisuudesta huolehtiminen
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Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
 työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan
työn säädösten, määräysten,
toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten
ohjeiden mukaan
 suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä
työryhmän kanssa
 suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja
osallisuuden edistämistä
 toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan
työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä
ja turvallisuudesta
 antaa tietoa palveluista
 ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan
 arvioida ja kehittää toimintaansa.

Lähiopetus
 EA-pajat (1. ja 2.paja)
 lait ja säädökset (luento
ja ryhmätyö tai verkko)
 kasvun, kehityksen ja
oppimisen prosessi eri
ikäkausina (luento,
ydinosaamispäivät,
haastattelutehtävä,
reflektointi)
 tuen tarpeen tunnistaminen
 asiakkaan ohjaaminen
(luento, soveltavat tehtävät)
 päivittäiset toiminnot
(laboraatio) hoitotyön paja
Verkossa:
 hygieniapassi
 työsuojelun perusteet
 ammattietiikka
 lait ja säädökset (tai lähi)
Työelämässä:
 työn suunnittelu ja
dokumentointi (oma
asiakas, havainnointitehtävä)
 projektit työelämässä
 moniammatillinen yhteistyö
 työsuojeluohjeiden
mukainen työskentely
osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
 oppimispäiväkirja tai tentti
(teoriaosaamisen tarkistus)







oppilaitos
työpaikka
aidot
asiakasympäristöt
verkkoympäristöt





säännöllinen suullinen
palaute ryhmä- ja
yksilötöistä
kirjallinen palaute
tehtävistä
haastattelutehtävän
kommentointi
työpaikalla tapahtuvan
koulutuksen reflektointi




Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

oman asiakkaan raportti
työelämäprojektien ja
työpaikalla hankitun
koulutuksen dokumentointi

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi







tvt (wilma, office, moodle)
äidinkieli
työkyvyn ja hyvinvoinnin
ylläpitäminen
taide ja luova ilmaisu
työelämässä toimiminen






koulutussopimus
oppisopimus
oma asiakas
kirjallisuuspaketti

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia

Ydinosaaminen
 ammattietiikka
 omavalvonta
 aseptiikka
 hygieniaosaaminen
 ensiapuosaaminen
 ergonomia
 turvallisuus, työkyky ja työhyvinvointi
 lähihoitajan työtä ohjaavat säädökset ja ohjeet
 työn suunnittelu
 vuorovaikutus asiakkaan kanssa
 asiakkaan toimintakykyä edistävä ja
voimavaralähtöinen työote
 asiakkaan motivoiminen terveyttä ja hyvinvointia
edistävään omahoitoon
 asiakkaa ohjaaminen toiminnallisuuteen
 perushoidon, saattohoidon ja lääkehoidon
työmenetelmät
 sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä
 apuvälineiden käytön ja huollon ohjaaminen












asiakkaan kohtaaminen (keskustelu, ohjaus ja neuvonta)
aseptiikka käytännön työtehtävissä
EA-tilanteissa toimiminen
ergonominen toiminta käytännön työtehtävissä (siirrot, apuvälineiden käyttö/hankinta ja
ohjaus, oman ergonomian huomiointi)
työsuojelun huomioiminen ja toteutus työpaikoilla
hoitotyön toteuttaminen (tiedonkeruu, yksilölliset tavoitteet, keinot, suunnitelma, toteutus ja
arviointi)
hoito- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen asiakkaalle
asiakkaan ohjaus, neuvonta omahoitoon
perushoidon, saattohoidon ja lääkehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
asiakkaan ohjaus ja neuvonta palvelujen piiriin

Osaamisen hankkimisen tapa
Lähiopetus
Ydinosaamispäivät:
 terveys ja hyvinvointi
 elimistön
toimintajärjestelmät
 päivittäiset toiminnat

Oppimisympäristöt





oppilaitos
työpaikka
aidot
asiakasympäristöt
verkko

Palaute osaamisen
kehittymisestä
 säännöllinen suullinen
palaute ryhmä- ja
yksilötöistä
 kirjallinen palaute
tehtävistä



https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteetservice/api/dokumentit/4416325
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
 työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien
säädösten ja ohjeiden mukaan
 suunnitella työtään
 toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 käyttää asiakkaan toimintakykyä edistävää ja
voimavaralähtöistä työotetta
 motivoida asiakasta terveyttä ja hyvinvointia
edistävään omahoitoon ja ehkäisemään riskejä
 ohjata asiakasta toiminnallisuuteen
 käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa,
saattohoidossa ja lääkehoidossa
 antaa tietoa palveluista
 ohjata apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan
teknologian käytössä ja huollossa
 ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan
 kehittää toimintaansa ja perustella ratkaisujaan
ammatillisella tiedolla.






toimintakyvyn arviointi,
tukeminen ja edistäminen
kirjaaminen ja hoito-,
palvelu- ja
kuntoutussuunnitelman
tekeminen
lääkehoito
sairaudet
palveluohjaus
työhyvinvointi

Laboraatio
 päivittäisissä toiminnoissa
avustaminen
 elintoimintojen tarkkailu
 voinnin ja toimintakyvyn
havainnointi, arviointi ja
tukeminen
 ergonomia
Verkko, itsenäinen ja ohjattu
 ydinosaamisen keskeiset
käsitteet




Itsenäinen
lait, säädökset ja ohjeet
käypähoitosuositukset
lääkelaskut

Työpaikalla
 monimuotoinen ammatillinen
vuorovaikutus
 kirjaaminen ja hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelman
tekeminen asiakkaan kanssa
 sekä toteutus ja arviointi





haastattelutehtävän
kommentointi
työpaikalla tapahtuvan
koulutuksen reflektointi
vertaisarviointi













Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

aseptiikka
asiakas turvallisuus ja
lääkehoidon turvallisuus
kivun hoito
perushoidossa avustaminen ja
ohjaaminen
ihon kunnon tarkkailu
ergonomia ja apuvälineet
uni ja lepo
koskettaminen hoitotyössä
saattohoito
arjen mielekkyyden
edistäminen
palveluohjaus

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
 tentti, laboraatiokokeet
 asiakaskontaktien
oppimispäiväkirja
 työelämäprojektien ja
työpaikalla hankitun
koulutuksen dokumentointi

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon osan
vastuuopettaja/ opettajatiimi










matematiikka (lääkelaskut)
kemia ja fysiikka,
(kemikaaliturvallisuus)
työkyvyn ja hyvinvoinnin
ylläpitäminen
työelämässä toimiminen
kestävä kehitys
yhteiskunnassa ja
kansalaisena toimiminen
äidinkieli, ammatillinen
viestintä, selkokieli
englanti

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala;
Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 sosiaali- ja terveysalan säädösten ja
toimintaperiaatteiden mukainen työskentely
kotihoidossa
 ammatillinen työskentely kotihoidossa/kotona
asuvan luona
 ammatillinen vuorovaikutus
 kotona asuvan toimintakyvyn edistäminen
 elämäntilanteen, elinympäristön,
elämänhistorian ja kulttuurin huomioiminen
 lääkehoito
 saattohoito kotona

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia







asiakkaan tukeminen päivittäisissä toiminnoissa
suunnitelmallinen kotihoitotyö erilaisissa oppimisympäristöissä
hoitotyön menetelmät kotihoidossa
lääkehoito
ammatillinen vuorovaikutus ja hoitopedagogiikka monialaisissa ryhmissä sekä erilaisissa
potilas-/asiakaskontakteissa
työhyvinvoinnin, ergonomian ja työturvallisuuden ylläpitäminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä






palveluohjaus
työhyvinvointi ja työturvallisuus
asiakasturvallisuus
osaamisen arviointi ja kehittäminen

Lähiopetus:


ydinosaamispäivät
(sairauksien hoitaminen,
lääkehoito, ergonomia)



laboraatiot (hoitotyön
menetelmät, kuntoutumista
edistävä hoitotyö,
ergonomia,
asiakastapaukset)
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Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa











työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn
säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja
eettisten periaatteiden mukaan
suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä
työryhmän ja verkoston kanssa
suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään
kotona asuvan asiakkaan luona
toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja
hänen läheistensä kanssa
käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja kotihoidon asiakkaan
toimintakyvyn edistämisessä
toteuttaa lääkehoitoa kotona
toteuttaa saattohoitoa kotona
ohjata palveluiden käytössä
ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään
ja työhyvinvointiaan
arvioida ja kehittää toimintaansa



yhteistyö
palvelujärjestelmässä ja
kolmannen sektorin kanssa
(hyvinvointipäivä,
Muistiluotsi-yhteistyö,
yhteistyö potilasjärjestöjen
kanssa, opintokäynnit)

Ohjattu verkko-opiskelu


Kotihoitotyön teorian
soveltaminen

Itsenäinen verkko-opiskelu


Kotihoitotyössä toimimisen
perusteet

Työpaikalla tapahtuva opiskelu:




Suunnitelmallinen ja
turvallinen hoitotyö
Lääkehoidon toteutus
Ammatillinen vuorovaikutus

Oppilaitoksen
oppimisympäristöt
 teorialuokat,
laboraatiotilat,
simulaatio-opetustilat,
Katariinan ympäristö




kotihoidon ja
lyhytaikaishoidon
yksiköt, asiakkaiden
kodit, kunta- ja
yksityissektorin
hoivayksiköt

verkkoympäristöt:
Moodle, Office365,
SanomaPron
digitaalinen
oppimisympäristö,
Duodecimin Oppiportti,
verkkolähteet




säännöllinen suullinen
palaute yksilö- ja
ryhmätehtävistä
kirjallinen palaute



työelämä- dokumentoinnin
reflektointi



kirjallisen kokeen arviointi



vertaisarviointi



Hoitopedagogiikan
toteuttaminen

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan




Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

tentti
oppimistehtävät
työelämäprojektien ja
työpaikalla hankitun
koulutuksen dokumentointi

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon osan
vastuuopettaja/ opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala;
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 omavalvonta
 asiakkaan perusoikeudet- ja ihmisoikeudet
 suunnitelmallinen työskentely päivä- ja
viikkokohtaisesti
 toimintakyvyn arviointi
 arkea tukevan suunnnitelman laatiminen ja
toteutus
 moniammatillisuus ja verkostot
 raportointi ja kirjaaminen
 asiakastietojärjestelmien ja tietokantojen käyttö
 ammatillinen vuorovaikutus asiakkaan ja hänen
tukiverkoston kanssa
 kommunikoinnin tukeminen
 kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia












arkea tukevan suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa (tiedon
keruu, yksilölliset tavoitteet, keinot, tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointi)
raportoiminen ja kirjaaminen
oman työn suunnittelu, toteutus ja arviointi
toimiminen vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa (havannoi, kuuntelee, käyttää
sanallista ja sanatonta viestintää, selkokieltä, erilaisia kommunikaatiomenetelmiä ja tietokantoja)
toiminnallisuuden ohjaaminen
mielekkään elämän edistäminen
ravitsemuksesta huolehtiminen
saattohoidon toteuttaminen
palveluiden käytön ohjaaminen
työyhteisön aktiivisena jäsenenä toimiminen
turvallisuuden, työkykyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen kehittymisestä










toiminnallisuuteen ohjaaminen
mielekkään elämän edistäminen
saattohoito
palveluohjaus
työhyvinvointi ja työturvallisuus
ergonomia
asiakasturvallisuus
ammatillinen arviointi ja kehittyminen
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Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset










työpaikalla tapahtuva
koulutus
lähiopetus
projektit
verkko-opetus
itsenäinen opiskelu
etäopiskelu
laboraatiot
opintokäynnit

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
 oppimispäiväkirja tai
blogi
 oppimistehtävät ja/tai
tentti
 mielekästä arkea tukeva
suunnitelma

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Oppilaitoksen
oppimisympäristöt:
 laboraatioluokat
 teorialuokat
 muut lähiympäristöt
Työpaikalla tapahtuva
koulutus:
 työpaikat
 aidot
asiakasympäristöt







suullinen palaute
kirjallinen/suullinen palaute
oppimispäiväkirja/blogi/oppimistehtävä/tentti
kirjallinen palaute mielekästä arkea
tukevasta suunnitelmasta
tentti
työpaikalla tapahtuvan koulutuksen
reflektointi

Verkkoympäristöt:
 eri verkkoympäristöt

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala;
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen, 40 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 lakiosaaminen
 lapsen kehitys
 hoito- ja kasvatustyön prosessi
 monialainen yhteistyö
 pedagoginen toiminta ja osallisuus
varhaiskasvatuksessa
 vuorovaikutus lapsen ja huoltajan
kanssa
 lapsen terveys, turvallisuus ja
hyvinvointi

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia








hoito- ja kasvatustyön prosessin toteuttaminen (laaja tiedonkeruu, yksilölliset tavoitteet, keinot,
suunnitelma, tuen tarpeen tunnistaminen, toteutus ja arviointi) työpaikoilla
kasvatustapahtuman suunnittelu toteutus ja arviointi
yksilöohjaus, pienryhmäohjaus, ryhmänohjaus
leikin havainnointi ja edistäminen
lapsen osallisuuden mahdollistaminen
varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten oppimisen aluiden toteuttaminen
lapsen ravitsemuksesta, levosta, turvallisuudesta, hygieniasta ja liikkumisesta huolehtiminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen kehittymisestä









varhaiskasvatuksen työtavat, -välineet
ja materiaalit
lapsen tunnetaidot ja yhdessä
toimimisen edistäminen
lapsen kielen kehitys sekä ajattelu- ja
ongelmanratkaisutaidot
lapsen leikki ja liikkuminen
lapsen kulttuurinen, katsomuksellinen
ja eettinen ajattelu
turvallisuus, työkyky ja työhyvinvointi
oman työn arviointi ja kehittäminen
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lähiopetus
verkko-opinnot: lakipaketti
toiminnalliset vierailut
(vaihtoehtopedagogiikat)
osallistumalla toiminnalliseen
projektiin
varhaiskasvatusympäristössä
luovien menetelmien työpajat
ohjaamalla erilaisia ryhmiä
varhaiskasvatusympäristöissä
(liikuntaryhmät, kuvataideryhmät,
käden taidon ryhmät, musiikki- ja
draamaryhmät)
hankeyhteistyö
vertaisoppiminen

Ammattitaitovaatimukset
ja osaamisen hankkimista
Opiskelija osaa:
dokumentoidaan
 työskennellä varhaiskasvatusta
 kirjalliset soveltavat tehtävät
ohjaavien säädösten, määräysten,
(projektioppiminen ja
toimintaperiaatteiden, arvojen ja
vaihtoehtopedagogiikka,
eettisten periaatteiden mukaan
kasvatustapahtuman
 suunnitella työtään ja tehdä monialaista
ohjaamisen suunnitelmat)
yhteistyötä
 oppimistehtävät (ajankohtaiset
 toteuttaa pedagogista toimintaa ja
artikkelit ja tapahtumat)
edistää osallisuutta
 toimintasuunnitelma
varhaiskasvatuksessa
ryhmänohjaamisesta
 toimia vuorovaikutuksessa lapsen ja
 projektioppimisen raportti
huoltajan kanssa
 toiminnallisten projektien
 edistää lapsen terveyttä, turvallisuutta
raportointi vaihtelevin menetelmin
ja hyvinvointia
 käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, välineitä ja materiaaleja
 kehittää lapsen tunnetaitoja ja yhdessä
toimimista






oppilaitos
verkkoympäristö
varhaiskasvatukse
n ympäristöt
vierailukohteet






säännöllinen suullinen palaute
oppimistehtävistä
oppimistehtävien reflektointi
kirjallinen palaute suunnitelmista ja
soveltavista tehtävistä
vertaispalaute







edistää lapsen kielen kehitystä sekä
ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja
edistää lapsen leikkiä ja liikkumista
edistää lapsen kulttuurista,
katsomuksellista ja eettistä ajattelua
ylläpitää ja edistää turvallisuutta,
työkykyään ja työhyvinvointiaan
arvioida ja kehittää omaa työtään.

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten
tutkinnon osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden hankkimisen
toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen
hankkiminen tästä
tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon osan
vastuuopettaja/ opettajatiimi

Milko Niemi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala;
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, 35 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 lakiosaaminen
 verkostotyö
 perhetyö
 tuen tarpeessa oleva lapsi ja nuori
 lasten sairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja
kuntoutus
 kasvun, kehityksen ja oppimisen ohjaaminen
 haastavat elämäntilanteet ja kriisit
 huolen puheeksiotto
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Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia












asiakkaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan toimiminen
käynnit perheissä
perheiden elämäntilanteiden huomioiminen, ohjaus ja neuvonta
vanhemmuuden tukeminen
tiedonvaihto; omista havainnoista raportoiminen
tiedon kerääminen ja dokumentointi
lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen
kehityksen suojaavien tekijöiden hyödyntäminen ja riskien tunnistaminen (keskustelu,
ohjaus ja neuvonta)
sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito
arjen ohjaaminen
avustaminen, ohjaaminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn

säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajan 
eettisten periaatteiden mukaan
 suunnitella työtään ja tehdä monialaista
yhteistyötä

 suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan

terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä

 toimia vuorovaikutuksessa lapsen, nuoren,
perheen ja lähiverkoston kanssa
 ohjata ja tukea lapsen ja nuoren kasvua,
kehitystä ja oppimista sekä vanhemmuutta
käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja

materiaaleja

 ohjata ja avustaa arkipäivän toiminnoissa
käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja
 ohjata ja avustaa tukea tarvitsevaa lasta, nuorta
ja perhettä käyttäen alan työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja

 ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan
 arvioida ja kehittää omaa työtään
 arvioida mahdollisuuksiaan toimia

hyvinvointialan yrittäjänä.


osaamista hankitaan
lähiopetus
case-tehtävät
verkko-opinnot: lakipaketti
havainnointi
moniammatillisissa
verkostoissa
asiantuntijavierailut
luovien menetelmien työpajat
ohjaamalla yksilöllisen tuen
ryhmiä (liikuntaryhmät,
kuvataideryhmät, käden taidon
ryhmät, musiikki- ja
draamaryhmät)
hankeyhteistyö
vertaisoppiminen







oppilaitos
työpaikat (koulut,
nuorten yhteisöt,
nuorisotalot,
perhetyö)
kolmannen sektorin
yhteisöt
simulaatiotila






säännöllinen suullinen
palaute
oppimistehtävistä
toiminnalisten
tehtävien purku
dialogiringissä
kirjallinen palaute
suunnitelmista ja
soveltavista tehtävistä
vertaispalaute

ja osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
kirjalliset soveltavat tehtävät
(kolmiportainen tuki, huolen
puheeksiottaminen, sairaan
lapsen hoito)
oppimistehtävät
toimintasuunnitelma
ryhmänohjaamisesta
 toiminnallisten projektien
raportointi vaihtelevin
menetelmin

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Milko Niemi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala;
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen, 40 osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia

Ydinosaaminen
 lait ja ohjeet
 itsemääräämisoikeus, tahdosta riippumaton
hoito, lastensuojelu
 moniammatillinen yhteistyö ja verkostotyö
 terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
 vuorovaikutus asiakastilanteissa
 puhetta tukevat ja korvaavat
kommunikointimenetelmät
 mielenterveys- ja päihdeongelmat, somaattiset
sairaudet
 mielenterveys- ja päihdetyön yksilö- ja
ryhmämenetelmät
 apuvälineiden käyttö ja huolto











asiakkaan kohtaaminen (läsnäolo, kuunteleminen, dialogi)
suunnitelmallinen kuntouttava työ (toimintakyvyn arviointi, päivittäisissä toiminnoissa
selviytyminen, voimavarojen ja muutosvalmiuden arviointi)
asiakkaan ohjaaminen ja neuvonta päivittäisissä toiminnoissa (vaatehuolto, kodinhoito,
ravitsemus, ruoan hankinta ja laitto)
osallisuuden tukeminen (harrastukset, verkosto)
apuvälineiden käytössä ja huollossa ohjaaminen
lääkehoidon toteuttaminen
palveluiden ja etuuksien käytössä ohjaaminen
kirjaaminen ja havaintojen tallentaminen ja tiedottaminen työryhmälle
työhyvinvoinnin, ergonomian ja työturvallisuuden ylläpitäminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä





lääkehoito
palveluohjaus
työhyvinvointi
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Opiskelija osaa
 työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten,
ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita
noudattaen
 suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä
työryhmän ja verkoston kanssa
 suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä
asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä
 käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja
mielenterveys- ja päihdetyössä
 käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä
lääkehoidossa
 ohjata asiakkaita palveluiden käytössä
 ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan.
 arvioida ja kehittää toimintaansa.
Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset




Lähiopetus
Ohjausharjoitukset
oppilaitoksessa ja aidoissa
työympäristöissä
Päihde- ja mielenterveyden
toimintaympäristöjen
projektityö
Verkko-opinnot, lakipaketti
Mediaseuranta





oppilaitos
verkkoympäristö
mielenterveys- ja
päihdetyön ympäristöt





säännöllinen suullinen
palaute
ohjausharjoituksista
kirjallinen palaute
oppimispäiväkirjasta
ja projektitöistä
vertaispalaute

ja osaamisen hankkimista
dokumentoidaan






Tentti (mielenterveys- ja
päihdeongelmat)
Oppimispäiväkirja
(Sosiaaliset ongelmat
yksilö- ja ryhmätasolla,
verkostotyö) tai
esseetehtävät
Projektin raportointi
Mediaseurannan raportti

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Ulla Lehto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala;
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä, 35 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 lait ja arvot, eettiset periaatteet
 yhteistyö asiakkaan, läheisten ja verkoston
kanssa
 vuorovaikutustaidot
 ehkäisevä ja kuntouttava asiakastyö
 positiivinen mielenterveys ja toipumisorientaatio
 asiakas- ja verkostotyön menetelmät
 lääkehoito
 mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakyky
ja päivittäisissä asioissa selviytyminen
 palveluohjaus

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia









asiakkaan kohtaaminen (läsnäolo, kuunteleminen, dialogi)
yhteistyö läheisten ja luomuverkoston kanssa
työhön liittyvien päätösten tekeminen moniammatillisen tiimin jäsenenä
asiakkaan tukeminen ja ohjaaminen päivittäisissä toiminnoissa
yksilön ja ryhmien ohjaaminen
lääkehoidon toteuttaminen
hoidon ja tuen tarpeen kiireellisyyden arvioiminen ja ohjaaminen palveluihin
asiakasturvallisuuden huomioiminen kaikissa tilanteissa

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä




työhyvinvointi
yrittäjänä toimiminen
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Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
 työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten,
toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten
periaatteiden mukaan
 suunnittella työtään, tehdä yhteistyötä
asiakkaan sekä hänen lähi- ja moniammatillisen
verkostonsa kanssa
 käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 työskennellä ehkäisevässä ja kuntouttavassa
työssä eri toimintaympäristöissä
 käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja asiakas- ja verkostotyössä sekä
lääkehoidossa
 edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan
toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa
selviytymistä
 ohjata palveluiden käytössä
 ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan
 arvioida mahdollisuuksiaan toimia
hyvinvointialan yrittäjänä
 arvioida ja kehittää toimintaansa.
Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Lähiopetus
Ohjausharjoitukset
oppilaitoksessa ja aidoissa
työympäristöissä
Työnohjausryhmään
osallistuminen
Positiivisen
mielenterveyden projekti




oppilaitos
mielenterveys- ja
päihdetyön ympäristöt





säännöllinen suullinen
palaute
ohjausharjoituksista
kirjallinen palaute
tentistä ja projektista
vertaispalaute
ohjausryhmissä

ja osaamisen hankkimista
dokumentoidaan




Tentti (Mielenterveyden ja
päihdetyön keskeiset
orientaatiot)
Ohjausryhmän kirjaaminen
Projektin raportointi

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Ulla Lehto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala; Kotihoidossa toimiminen, 40 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 sosiaali- ja terveysalan säädösten ja
toimintaperiaatteiden mukainen työskentely
kotihoidossa
 ammatillinen työskentely kotihoidossa/kotona
asuvan luona
 ammatillinen vuorovaikutus
 kotona asuvan toimintakyvyn edistäminen
 elämäntilanteen, elinympäristön,
elämänhistorian ja kulttuurin huomioiminen
 lääkehoito
 saattohoito kotona

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia







asiakkaan tukeminen päivittäisissä toiminnoissa
suunnitelmallinen kotihoitotyö erilaisissa oppimisympäristöissä
hoitotyön menetelmät kotihoidossa
lääkehoito
ammatillinen vuorovaikutus ja hoitopedagogiikka monialaisissa ryhmissä sekä erilaisissa
potilas-/asiakaskontakteissa
työhyvinvoinnin, ergonomian ja työturvallisuuden ylläpitäminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä






palveluohjaus
työhyvinvointi ja työturvallisuus
asiakasturvallisuus
osaamisen arviointi ja kehittäminen
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Lähiopetus:


ydinosaamispäivät
(sairauksien hoitaminen,
lääkehoito, ergonomia)



laboraatiot (hoitotyön
menetelmät, kuntoutumista
edistävä hoitotyö,
ergonomia,
asiakastapaukset)



yhteistyö
palvelujärjestelmässä ja
kolmannen sektorin kanssa
(hyvinvointipäivä,
Muistiluotsi-yhteistyö,
yhteistyö potilasjärjestöjen
kanssa, opintokäynnit)

Ohjattu verkko-opiskelu


Kotihoitotyön teorian
soveltaminen

Itsenäinen verkko-opiskelu


Kotihoitotyössä toimimisen
perusteet

Työpaikalla tapahtuva opiskelu:




Suunnitelmallinen ja
turvallinen hoitotyö
Lääkehoidon toteutus
Ammatillinen vuorovaikutus

Oppilaitoksen
oppimisympäristöt
 teorialuokat,
laboraatiotilat,
simulaatio-opetustilat,
Katariinan ympäristö




kotihoidon ja
lyhytaikaishoidon
yksiköt, asiakkaiden
kodit, kunta- ja
yksityissektorin
hoivayksiköt

verkkoympäristöt:
Moodle, Office365,
SanomaPron
digitaalinen
oppimisympäristö,
Duodecimin Oppiportti,
verkkolähteet




säännöllinen suullinen
palaute yksilö- ja
ryhmätehtävistä
kirjallinen palaute



työelämädokumentoinnin
reflektointi



kirjallisen kokeen
arviointi



vertaisarviointi



Hoitopedagogiikan
toteuttaminen

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan




Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

tentti
oppimistehtävät
työelämäprojektien ja
työpaikalla hankitun
koulutuksen dokumentointi

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Mervi Rikka
Raija Karjalainen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala; Sairaanhoitotyössä toimiminen, 35 osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 sosiaali- ja terveysalan työn säädösten ja
toimintaperiaatteiden mukainen työskentely
 suunnitelmallinen työskentely
sairaanhoitotyössä
 monialainen yhteistyö
 ammatillinen vuorovaikutus
 asiakkaan sairaanhoito- ja huolenpitotyö
(sisältää lääkehoidon)
 hoitotyön menetelmät
 palveluohjaus
 työelämäosaaminen ja työturvallisuus

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia







asiakkaan tukeminen päivittäisissä toiminnoissa
suunnitelmallinen sairauksien hoitotyö erilaisissa oppimisympäristöissä
hoitotyön menetelmät sairaanhoitotyössä
lääkehoito
ammatillinen vuorovaikutus ja hoitopedagogiikka monialaisissa ryhmissä sekä erilaisissa
potilas-/asiakaskontakteissa
työhyvinvoinnin, ergonomian ja työturvallisuuden ylläpitäminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä



osaamisen arviointi ja kehittäminen
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Lähiopetus:
 ydinosaamispäivät
(sairauksien hoitaminen,
lääkehoito, ergonomia)


Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa










työskennellä sosiaali- ja terveysalan
säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja
eettisten periaatteiden mukaan
suunnitella työtään sairaanhoitotyössä ja
tehdä yhteistyössä työryhmän ja verkoston
kanssa
suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan
sairaanhoitoa ja huolenpitoa
toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja sairaanhoitotyössä
toteuttaa lääkehoitoa
ohjata palveluiden käytössä
ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään
ja työhyvinvointiaan
arvioida ja kehittää toimintaansa



laboraatiot (hoitotyön
menetelmät, kuntoutumista
edistävä hoitotyö,
ergonomia,
potilastapaukset)
yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa
(hyvinvointipäivä,
Muistiluotsi-yhteistyö,
yhteistyö potilasjärjestöjen
kanssa, opintokäynnit)

Ohjattu verkko-opiskelu
 Sairaanhoitotyön teorian
soveltaminen
Itsenäinen verkko-opiskelu
 Sairaanhoitotyössä
toimimisen perusteet
Työpaikalla tapahtuva opiskelu:
 Suunnitelmallinen ja
turvallinen hoitotyö
 Lääkehoidon toteutus
 Ammatillinen
vuorovaikutus
 Hoitopedagogiikan
toteuttaminen

Oppilaitoksen
oppimisympäristöt
 teorialuokat,
laboraatiotilat, Sairaala
Katariina, Katariinan
ympäristö


Perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon
yksiköt, kotihoidon
yksiköt, kunta- ja
yksityissektorin
hoivayksiköt



verkkoympäristöt:
Moodle, Office365,
SanomaPron
digitaalinen
oppimisympäristö,
Duodecimin Oppiportti,
verkkolähteet




suullinen palaute
kirjallinen palaute



työelämädokumentoinnin
reflektointi



kirjallisen kokeen
arviointi

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan




Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

tentti
oppimistehtävät
työelämäprojektien ja
työpaikalla hankitun
koulutuksen dokumentointi

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Mervi Rikka
Raija Karjalainen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Suunhoidon osaamisala; Suun hoitotyössä toimiminen, 40 osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
Toimintaympäristönä suun terveydenhuolto
-

säädökset, ohjeet
vuorovaikutus, eettiset periaatteet (asiakkaan
kohtaaminen ja yksilöllinen hoitotyö)
viestintä, puhetta tukevat ja korvaavat
kommunikointikeinot
kestävä kehitys
omavalvonta

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia





suun terveydenhuollon toimintayksikön valmistaminen ja sulkeminen, sekä potilasvaihto
suunhoidon toimenpiteissä avustaminen
suunhoidon radiologiset toimenpiteet
suunhoidon välinehuollon tehtävät

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä

-

suun terveydenhuollon palvelujärjestelmä,
moniammatillinen työryhmä
työvälineiden, laitteiden, koneiden ja
materiaalien käsittely
hoitoympäristön toimintavalmiudesta
huolehtiminen
lääkehoito
aseptiikka ja välinehuolto
työhyvinvointi
ensiapu
mikrobiologia ja kariologia
päänanatomia ja fysiologia

Hoitotyö suun ja hampaiden perushoidossa
-

Lähiopetus
 Ydinosaamispäivät;
o kariologian perusteet
o endodontian perusteet
o parodontologian
perusteet
o radiologian perusteet
o ortodontian perusteet
o protetiikan perusteet
o kirurgian perusteet
o Työhyvinvointi ja
työsuojelu


Laboraatio, suunhoidon
vastaanottoluokka ja
välinehuolto;
o hoitohuoneen valmistelu
ja sulkeminen
o potilasvaihto
o imurointiharjoitukset
o suun tarkastus ja
kirjaaminen
o alginaattijäljennökset ja
kipsimallit
o välinehuolto



Verkossa ohjattuna ja
itsenäisesti
o mikrobiologia
o pään anatomia ja
fysiologia
o lääkehoito



Itsenäinen opiskelu
o säädökset ja ohjeet
o Käypä hoito -suositukset

kirjaaminen
suunhoidon toimenpiteet; paikkaus,
pulpanhoidot, hampaan poistot ja ienhoidot
radiologiset tutkimusmenetelmät suun
terveydenhoidossa

Hoitotyö suun ja hampaiden erikoishoidoissa
-

Erikoishammashoidon toimenpiteet;
oikomishoito, kirurgia, protetiikka ja
purentafysiologia
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Ammattitaitovaatimukset






Koulun suunhoidon
vastaanottoluokka ja
välinehuolto
Terveyskeskusten ja
yksityiset
hammashoitolat
Carean hammas- ja
suusairauksien
poliklinikka
Terveysportti,
Therapia
Odontologica






Säännöllinen
suullinen palaute
Tehtävien ja kokeiden
kirjallinen palaute
Vertaisarviointi
laboraatiotuntien
parityöskentelyssä
Palaute työpaikalla
tapahtuvasta
oppimisesta suullisesti
ja kirjallisesti

o
Opiskelija osaa
-

-

työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn
säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja
eettisten periaatteiden mukaan
suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä
työtiimin ja verkoston kanssa
suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan
hoitoa
käyttää alan työvälineitä ja materiaaleja suun
hoitotyössä
käyttää alan työmenetelmiä suun hoitotyössä
ja toteuttaa lääkehoitoa
ohjata palvelujen käytössä
ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyä ja
työhyvinvointiaan
arvioida ja kehittää toimintaansa

o



suun terveydenhuollon
palvelujärjestelmä ja
moniammatillinen
työryhmä
hammasröntgentoiminnan
laadunvalvonta, stuk ohje
3.1

Työpaikalla
o suun terveydenhuollon
toimintayksikön
toimintavalmiudesta
huolehtiminen
o asiakaspalvelu ja
ammatillinen
vuorovaikutus
o kirjaaminen
o hammaslääkärin
avustaminen
perushammashoidon
toimenpiteissä
o hammaslääkärin
avustaminen
erikoishammashoidon
toimenpiteissä
o välinehuolto
o suunhoidon radiologisissa
toimenpiteissä
avustaminen

Osaamisen hankkimisen dokumentointi
 kirjalliset tehtävät oppilaitoksessa
ja työpaikoilla
 tentti

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu osaaminen
ja niiden hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Arja Nykänen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Suunhoidon osaamisala; Suun terveyden edistämisessä toimiminen, 35 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
Suun terveys
- hampaiston ja purennan kehitysvaiheet ja häiriöt
- terveen suun tunnusmerkit
- suun terveyteen vaikuttavat tekijät; ravinto,
ksylitoli ja fluori
- suuhygienia; välineet ja tuotteet
- suun sairauksien vaikutus yleisterveyteen
- yleissairauksien yhteys suun terveyteen
- lääkkeiden vaikutus suun terveyteen

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia




asiakkaan yksilöllinen suun terveysneuvonta
asiakkaan suun terveystarkastus ja kliiniset suun terveydenhoitotyön toimenpiteet
asiakasryhmän suun terveysneuvonta

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä

-

päihteiden vaikutus suun terveyteen

Lähiopetus
 Ydinosaamispäivät

Suun terveyden edistäminen
Yksilöllinen terveysneuvonta;
- kirjaaminen ja ohjauksen tarpeen arviointi
- suun terveyden edistämisen hoitosuunnitelma
- hoitosuunnitelman toteutus ja arviointi
- suun terveysneuvonnan mallit

-

Asiakasryhmän suun terveysneuvonta;
- suunnittelu, toteutus, arviointi ja kehittäminen
- laatusuositukset ja ajankohtaiset
toimintamallit



Suun terveydenhoidon toimintamallit;
- suun terveyden edistämisen työympäristön
toimintavalmiudesta huolehtiminen
- suun terveydenhoidon työvälineet,
materiaalit, tarvikkeet ja tuotteet
- aseptinen työskentely
- suun terveystarkastus
- asiakkaan yksilöllinen suun
omahoitosuunnitelma ja ohjaus
kliininen suun terveydenhoitotyö

suun terveyteen
vaikuttavat tekijät
suun sairaudet
suun sairauksien yhteys
yleisterveyteen
yleissairauksien ja
lääkkeiden vaikutus suun
terveyteen
terveysneuvonnan mallit
Laboraatio, suunhoidon
vastaanottoluokka

-

-

suun terveystarkastus
kirjaaminen
suun terveyden
edistämisen
hoitosuunnitelma
suun terveysneuvonta
suun terveydenhoidon
kliiniset toimenpiteet,
työvälineen, materiaalit ja
tuotteet

Työpaikalla
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-

moniammatillisessa
työryhmässä toimiminen
ammatillinen
vuorovaikutus
suun terveystarkastus
kirjaaminen
suun terveysneuvonta







Oppilaitoksen
suunhoidon
vastaanottoluokka
Terveyskeskusten ja
yksityiset
hammashoitolat
Sosiaali- ja
terveydenhuollon
asiakasympäristöt
Kolmannen sektorin
tapahtumat
Koulut ja
oppilaitokset








Säännöllinen
suullinen palaute
Tehtävien ja kokeiden
kirjallinen palaute
Vertaisarviointi
parityöskentelyssä
Palaute työpaikalla
tapahtuvasta
oppimisesta suullisesti
ja kirjallisesti
Palaute projekteista

-

suun terveydenhoidon
kliiniset toimenpiteet
asiakasryhmien suun
terveysneuvonta

Projektit yhteistyökumppaneiden
kanssa
-

asiakasryhmien suun
terveysneuvonta

Osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
- Kirjalliset tehtävät
oppilaitoksessa ja
työpaikalla
- Toiminnallisten projektien
raportointi

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Arja Nykänen

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Vammaistyön osaamisala; Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen:
 vammaisalan säädökset
 vammaistyön arvoperusta
 työryhmä- ja verkostotyö
 osallisuuden edistäminen ja yhdessä
tekeminen
 vuorovaikutus ja kommunikointi
 asiakkaan vaikutusmahdollisuudet
 työmenetelmien, välineiden ja materiaalin
käyttäminen
 palveluiden käyttö
 turvallisuus, työkyky ja työhyvinvointi
 ergonomia
 aseptiikka

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia










yhteistyö työryhmän ja verkoston kanssa
ohjaussuunnitelman laatiminen, toteutus ja arviointiasiakkaan kanssa (huomioi tarpeet,
tavat, tottumukset, mieltymykset)
ammatillinen vuorovaikutus asiakkaan ja hänen läheisten kanssa
asiakkaan kommunikoinnin ja itseilmaisun tukeminen (selkokieli, puhetta tukevat ja
korvaavat kommunikaatiomenetelmät)
asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien ja oman elämänasioiden edistäminen
osallistuminen ja yhdessä toimiminen erilaisissa asiakastilanteissa
toiminnallisten menetelmien käyttäminen
kertoo erilaisista palveluista ja ohjaa ja avustaa käyttämään niitä
turvallisuuden, työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä




EA
ammatillinen arviointi ja kehittyminen
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lähiopetus
projektit
verkko-opetus
itsenäinen opiskelu
etäopiskelu
laboraatiot
Opintokäynnit
Yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa



työpaikalla tapahtuva
koulutus
Suunnitelmallinen
kasvatus-, ohjaus- ja
hoitotyö.





Oppilaitoksen
oppimisympäristöt
Teorialuokat
Laboraatiotilat
Katariinan ympäristö




Vammaisalan työpaikat;
asumisyksiköt,
työtoiminta, koulut
aidot asiakasympäristöt



Suullinen palaute
Kirjallinen/ suullinen
palaute
oppimispäiväkirja
/blogi/ oppimistehtävä/
tentti
Kirjallinen palaute
osallisuutta
edistävästä
suunnitelmasta

Verkkoympäristöt
Moodle, Office365,
verkkolähteet

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
 Oppimispäiväkirja tai
blogi ja/ tai
oppimistehtävä ja / tai
tentti
 asiakkaan osallisuutta
edistävä suunnitelma
Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Pakollinen tutkinnon osa: Vammaistyön osaamisala; Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 vammaisalan lait, säädökset ja arvot
 vammaisuuden eri muodot
 päivittäiset toiminnot
 suunnitelmallinen työskentely
 yhteistyö työryhmässä ja verkostoissa
 vammaisen asiakkaan toimintakyvyn
ylläpitäminen ja edistäminen
 vuorovaikutus vammaisen asiakkaan ja hänen
läheistensä kanssa
 työmenetelmät, -välineet ja materiaalit
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 lääkehoito
 turvallisuus, työkyky ja työhyvinvointi
 arvioi ja kehittää toimintaansa

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia



suunnitelee, toteuttaa ja arvioi asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä
käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja vammaisen asiakkaan
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
 käyttää selkokieltä ja erilaisia kommunikaatiomenetelmiä
 päivittäisissä toiminnoissa tukeminen ja auttaminen
 toteuttaa turvallista lääkehoitoa (jakaa, antaa lääkkeitä, seuraa niiden vaikutusta)
 ohjaa apuvälineiden käytössä ja huollossa
 ohjaa ja edistää asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia
 huomioi työyhteisön työhyvinvointia ja turvallisuutta
 työskentelee turvallisesti, aseptisesti ja ergonomisesti
 toimii yhteistyössä työryhmän ja verkoston kanssa
 arvioi ja kehittää toimintaansa (itsearviointi, perustelut, palautteen hyödyntäminen,
tiedon hankinta)
Osaamisen hankkimisen tapa
Oppimisympäristöt
Palaute osaamisen
kehittymisestä
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Lähiopetus
projektit
ohjattu verkkotyöskentely
itsenäinen
verkkotyöskentely
etäopiskelu
laboraatiot (esim.
Ergonomia,
asiakastapaukset)
Opintokäynnit
Yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa

Ammattitaitovaatimukset

 työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan
säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajien
eettisten ohjeiden mukaan

 suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä

työryhmän ja verkoston jäsenenä
 suunnitella, toteuttaa ja arvioida vammaisen

asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja
työpaikalla tapahtuva koulutus
edistämistä
 Suunnitelmallinen
 toimia vuorovaikutuksessa vammaisen
vammaistyö
asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 Lääkehoidon toteutus
 käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja
 Ammatillinen vuorovaikutus
materiaaleja vammaisen asiakkaan

Kasvatus-, ohjaus- ja
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä
hoitotyö
sekä lääkehoidossa
 ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan
 arvioida mahdollisuuksiaan toimia
osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
hyvinvointialan yrittäjänä
 arvioida ja kehittää toimintaansa
 Oppimispäiväkirja tai
 Blogi ja/ tai
 Oppimistehtävä ja / tai
 Tentti
Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus






Oppilaitoksen
oppimisympäristöt
teorialuokat
Laboraatioluokat
Katariinan
ympäristö








Vammaisalan
työpaikat;
asumisyksiköt,
työtoiminta, koulut



aidot
asiakasympäristöt



Verkkoympäristöt
Moodle, Office365,
verkkolähteet

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta



Suullinen palaute
Kirjallinen palaute
Työpaikalla
tapahtuvan
koulutuksen
reflektointi
Palaute tai arviointi
oppimispäiväkirja
/blogi/ oppimistehtävä/
tentti
Kirjallinen palaute
asiakassuunnitelmasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia

Ydinosaaminen
 työprosessin hallinta, kokonaisvaltainen
suunnittelu
 oman ammattitaidon kehittäminen
 yhteistyö tiimissä
 alan huippuosaamista vaativat tehtävät
 työmenetelmien ja materiaalien käyttäminen
 huippupalvelun laatuvaatimukset
 yhteistyö asiakkaan kanssa









asiakkaan kohtaaminen eri ympäristöissä (läsnäolo, kuunteleminen, dialogi)
työn kokonaisvaltainen suunnittelu vaativissa ympäristöissä (sairaala, koulu, päiväkoti,
kuntoutusyksikkö)
asiakkaan hoidosta, ravitsemuksesta, levosta, turvallisuudesta, hygieniasta ja liikkumisesta
huolehtiminen
asiakkaan monipuolinen ohjaaminen ja neuvonta
apuvälineiden käytössä ja huollossa ohjaaminen
palveluiden käytössä ohjaaminen
oman työn arviointi ja dokumentointi

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä
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Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
 arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja
työympäristöään
 työskennellä alan huippuosaamista vaativissa
tehtävissä
 huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai palvelun laatuvaatimukset
 toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä
asiakkaan kanssa.

Lähiopetus:
 Pajatyöskentelypäivät
(Kasvun tukemisen ja
ohjaamisen ja Hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen
kokonaisuuksien
syventäminen)
 Taitajakilpailujen tehtävät
 laboraatiot (hoitotyön
erityiskäytäntöjä, ensiapu,
sosiaalialan käytäntöjen
harjoittelu, kuntoutumista
edistävän toiminnan
syventäminen)
 Opintokäynnit ja vierailut
(asiantuntijahoitajat,
apuvälinelainaamo)
 toiminnalliseen projekteihin
ja tapahtumiin
osallistuminen
 vertaisoppiminen
Verkko-opiskelu
 Teorian soveltaminen
(anatomia, ravitsemus,
sosiaalietuudet,
lainsäädäntö, lääkehoito,
Käypähoito, ergonomia)

osaamista dokumentoidaan


oman oppimisprosessin
passi

Oppimisympäristöt
 Oppilaitoksen
teorialuokat,
laboraatiotilat,
kotihoidon opetustila,
ensiapuluokka


Sosiaali- ja
terveydenhuollon ja
sivistystoimen yksiköt



Kolmannen sektorin
palvelut



Taitajakilpailut



KV-paikat



Verkkoympäristöt:
Moodle, Office365,
SanomaPron
digitaalinen
oppimisympäristö






säännöllinen suullinen
palaute
casetehtävien reflektointi
palaute kilpailutehtävistä
vertaispalaute

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä, 15 osp
Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 hyvinvointiteknologian käyttö asiakastyössä
 hyvinvointiteknologian työmenetelmät, -välineet
ja materiaalit asiakkaan toimintakyvyn
edistämisessä ja arvioinnissa.
 hyvinvointiteknologian hankintaan, käyttöön ja
palveluihin ohjaaminen
 turvallisuus, työkyky ja -hyvinvointi
 oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia
•
•
•
•

hyvinvointiteknologian käytön suunnittelu asiakastyössä
hyvinvointiteknologian käyttö ja ohjaus asiakkaan toimintakyvyn ja terveyden arvioinnissa sekä
edistämisessä
keskustelu, motivointi ja tiedottaminen moniammatillisesti asiakastyössä hyvinvointiteknologian
osalta
hyvinvointiteknologian hankinnassa ja käytössä ohjaaminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä

Lähiopetus
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Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
• suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä
asiakastyössä
• käyttää hyvinvointiteknologian työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn
edistämisessä ja arvioinnissa
• käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
• ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian
hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden
käytössä
• ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan
• arvioida ja kehittää työtään.





Työpajat: fyysisen, psyykkisen,
sosiaalisen ja kognitiivisen
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin
tarpeiden tunnistamiseen ja
soveltuvien ratkaisujen
hyödyntämiseen
Case-tapaukset (toimintakyky ja
omatoimisuus,
hyvinvointiteknologiasuunnitelma,

Verkossa ohjatusti


Eettiset näkökulmat
hyvinvointiteknologian käytössä

Verkossa itsenäisesti
 hyvinvointiteknologian
hankintaprosessi ja
maksujärjestelyt
Työelämässä
 hyvinvointiteknologiasuunnitelman laatiminen
asiakkaalle, toteuttaminen ja
käytettävyyden arviointi
moniammatillisesti
 hyvinvointiteknologian käytössä
ohjaaminen ja käytön motivointi,
hyödyn ja vaikuttavuuden
arviointi sekä esteettinen,
esteetön, ergonominen ja
turvallinen käyttö



Digitaaliset sovellukset
ja verkko



säännöllinen suullinen ja
kirjallinen palaute



Oppilaitos





Tutustumiskäynnit /
laite- ja
sovellusvalmistajat /

vertaisarviointi- ja
palaute case-tehtävistä
ja työpajoissa



Aidot asiakas
ympäristöt



Työelämä



laitteiden huolto ja kestävä
kehitys, käyttöturvallisuus ja
laitteiden toimivuus, aseptinen ja
ergonominen käyttö

Osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
 Osallistuminen
työpajatyöskentelyyn ja Casetapausten dokumentointi,
verkkotehtävät
tai tentti


Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

mikäli ei osallistu
tutustumiskäynteihin, niin
aihealueen raportointi (blogi,
vlogi tai muu tapa)

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden hankkimisen
toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Jalkojenhoito eri asiakasryhmissä, 15 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia

Ydinosaaminen
 jalkahoitotyön prosessi
 alan työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalien käyttö toimintakyvyn
edistämisessä
 asiakkaan ammatillinen kohtaaminen
 palvelujärjestelmän käytön ohjaus
 työhyvinvointi ja -turvallisuus
 työn kehittäminen ja arviointi
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asiakaslähtöinen ja tavoitteellinen toiminta hoitoprosessissa yhteistyössä
moniammatillisen tiimin kanssa (tutkii, tunnistaa ja arvioi tarpeet ja toimii saamansa
tiedon mukaisesti)
omahoitosuunnitelman laadinta
käyttää työryhmän kanssa asiakastietojärjestelmää huomioiden tietoturvan ja
salassapidon säännökset
toimintakyvyn arviointi ottaen huomioon sairauden vaikutukset siihen
omahoidon toteutuksen ohjaus
hoitotilan valmistelu ja oikeiden välineiden valinta (ihon ja kynsien hoito)
aseptiikan noudattaminen (haavanhoito)
jalkavoimistelun ohjaus ja hieronta
asiakkaalle sopivan, valmiin kevennystuotteen valinta
jalkahyvinvointiryhmien ohjaus
asiakkaan kannustava ja rohkaiseva kohtaaminen ja ohjaus jalkojen omahoitoon
selkokielinen ohjaus ja tarvittaessa puhetta korvaavien kommunikaatiomenetelmien
käyttö
asiakkaan tasa-arvoinen ja vastuullinen palvelu
asiakkaan ja lähiverkoston ohjaaminen palveluiden käytössä
jalkojenhoitoympäristön puhtaanapito
välineiden ja laitteiden toimivuudesta huolehtiminen
omasta hygieniasta ja ergonomiasta huolehtiminen
itsearviointi ja palautteen hyödyntäminen



oman osaamisen jatkuva kehittäminen näyttöön perustuvan tiedon avulla

Osaamisen hankkimisen tapa
Lähiopetus:
ydinosaamispäivät
 jalkahoitoprosessi
 kirjaaminen ja suullinen
raportointi
 jalan rakenne ja toiminta
 jalan toimintakykyyn ja
hyvinvointiin vaikuttavat
sairaudet
 jalan haavat, niiden
syntyminen ja hoito
 kevennyshoito ja
erityisjalkineet
 tukituotteet
 omahoidon ohjaus
Työpaikalla tapahtuva
koulutus:
 moniammatillinen yhteistyö
 ammatillinen vuorovaikutus
 jalkahoitotyön prosessi
Vierailut ja tutustumiset

Oppimisympäristöt


oppilaitos



työelämän
toimintaympäristöt
(sairaala, kotihoito,
hoivakoti,
apuvälineyritys,
jalkahoitola)

Palaute osaamisen
kehittymisestä
 säännöllinen suullinen
arviointi ja palaute
oppimistehtävistä
 ja/tai tentti





jalkojenhoitajan työhön
tutustuminen
verisuonilaboratorioon
tutustuminen
apuvälineyritykseen
tutustuminen

Asiantuntijaluennot:
 jalkojenhoitaja
 lääkintävahtimestari/
 kipsimestari
Verkko:
 itsenäinen lainsäädännön
opiskelu

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
Oppimistehtävä:
 ohjattuna ja itsenäisesti
toteutettu jalkojenhoidon
ohjaustilanne

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen, 15 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen








asiakkaan kotona asumisen tai sinne
siirtymisen tukeminen
suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työ
asiakkaan kotona
asiakkaan ohjaaminen arjessa ja asiakkaan
elämänhallinnan tukeminen
asiakkaan ohjaaminen sosiaalisuudessa
omais- ja perhehoidon tukeminen
palveluohjaus
työhyvinvointi ja työturvallisuus

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia








auttaminen ja ohjaaminen kotona ja sinne siirtymisen vaiheessa
palvelutarpeen kartoittaminen ja siitä ilmoittaminen, palveluohjaus
sosiaalisten suhteiden tukeminen ja ylläpitäminen
yhteistyö omais- ja perhehoidon kanssa
palveluohjaus
turvallinen työskentely asiakkaan kotona
palautteen hyödyntäminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä



oman työn arviointi ja kehittäminen



Lähiopetus/ohjattu verkkoopiskelu:
kotona asumisen ja
elämänhallinnan
perusteet
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Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

oppilaitoksen
oppimisympäristöt:
teorialuokat,
simulaatiotilat



verkkoympäristöt:
Moodle, Office365,
verkkolähteet



kotihoidon yksiköt,
kolmas sektori,
asiakkaiden kodit

Työpaikalla tapahtuva
opiskelu

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan







säännöllinen suullinen
ja kirjallinen palaute
työelämädokumentoinnin
reflektointi

oppimispäiväkirja ja/tai
kirjalliset tehtävät
työpaikalla

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen, 15 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen
menetelmät ja niiden käyttäminen
 lasten ja nuorten mielenterveystaitoja
vahvistavat toiminnat
 ammatillinen vuorovaikutus lasten ja nuorten
lähiverkostoissa
 perhepalvelut
 työhyvinvointi
 toiminnan kehittäminen ja arviointi

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia









erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien lasten, nuorten
ja heidän perheidensä kohtaaminen
lapsen ja nuoren mielenterveyden ja mielenterveystaitojen edistäminen (ohjaaminen,
keskustelu, tukeminen, kannustaminen)
suunnitelmallinen toiminta lapsen, nuoren ja perheen kanssa
ohjaaminen erilaisissa tilanteissa
perheen toiminnan havainnointi
ammatillinen vuorovaikutus
lapsille, nuorille ja heidän perheilleen tarkoitettuihin palveluihin ohjaaminen
arjen hallinnan tukeminen

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä
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Lähiopetus:
 Ydinosaamispäivät
 oppimistehtävät
(palvelujärjestelmä,
toimintaympäristöt)
 toiminnalliset harjoitteet
(mielenterveyttä edistävät
menetelmät)
 simulaatio-opetus (perheen
ja ryhmän ohjaaminen)
Työelämä/projektit
 asiakkaan kohtaaminen
 asiakasprosessit
 ohjaaminen
 ammatillinen vuorovaikutus
 moniammatillinen yhteistyö
Verkko/Itsenäinen
 perheen
vuorovaikutusmallien
havainnointi
 alan lainsäädäntö
 psykofyysinen toimintakyky
 osallisuus, yhteisöllisyys

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan



tehtävät
tentti









Oppilaitos
Simulaatioluokka
Työelämän
toimintaympäristöt
Projektit työelämän
kanssa
Liikuntapaikat
Kulttuuri-ja
mediaympäristöt
Nuorisotoimi

Suullinen ja kirjallinen palaute
osaamisesta ja sitä
osoittavista toiminnoista,
tehtävistä ja suorituksista
(tentti)

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Saattohoidossa toimiminen, 15 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia

Ydinosaaminen

saattohoidossa olevan ihmisen kokonaisvaltainen hoitotyö
o saattohoidon toteuttaminen
o yhteistyö saattohoidossa olevan läheisten kanssa
o yhteistyö monialaisten ryhmien kanssa
o vainajan hoitotyön toteuttaminen
o Työhyvinvoinnin, ergonomian ja työturvallisuuden ylläpitäminen









hyvän ja suunnitelmallisen saattohoidon
toteuttaminen
ammatillinen vuorovaikutus saattohoidossa
vainajan hoitotyö
läheisten tukeminen ja ohjaaminen
monialainen yhteistyö
työelämäosaaminen ja työturvallisuus
osaamisen arviointi ja kehittäminen

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteetservice/api/dokumentit/4416325
Ammattitaitovaatimukset

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Lähiopetus:

Oppilaitoksen
oppimisympäristöt
 teorialuokat,
laboraatiotilat, Sairaala
Katariina, Katariinan
ympäristö



Opiskelija osaa






edistää saattohoidossa olevan ihmisen
hyvinvointia ja elämänlaatua
suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuolemaa
lähestyvän ihmisen kokonaishoitoa
toimia vuorovaikutuksessa saattohoidossa
olevan ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja
materiaaleja edistäen saattohoidossa olevan
ihmisen hyvinvointia
tukea ja ohjata saattohoidossa olevan
ihmisen läheisiä



ydinosaamispäivät
(sairauksien hoitaminen,
lääkehoito, ergonomia)
laboraatiot (hoitotyön
menetelmät, ergonomia,
asiakastapaukset)



yhteistyö kolmannen
sektorin kanssa
(opintokäynnit)



ohjattu verkko-opiskelu
(saattohoitotyön teorian
soveltaminen)



Saattohoitoa
toteuttavat yksiköt



verkkoympäristöt:
Moodle, Office365,
SanomaPron
digitaalinen
oppimisympäristö,
Duodecimin Oppiportti,
verkkolähteet

Palaute osaamisen
kehittymisestä



suullinen palaute
kirjallinen palaute



työelämädokumentoinnin
reflektointi



kirjallisen kokeen
arviointi




ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään
ja työhyvinvointiaan
arvioida ja kehittää toimintaansa



itsenäinen verkko-opiskelu
(saattohoitotyössä
toimimisen perusteet)

Työpaikalla tapahtuva opiskelu:
 Hyvän saattohoidon
toteuttaminen
 Kivun hoitotyö
 Ammatillinen vuorovaikutus

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan




Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

tentti
oppimistehtävät
työelämäprojektien ja
työpaikalla hankitun
koulutuksen dokumentointi

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Suun hoito eri asiakasryhmille, 15 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset
Ydinosaaminen
 keskeiset säädökset, suositukset ja
toimintaohjeet
 yhteistyö asiakkaan, omaisten ja monialaisen
verkon kanssa
 asiakkaan suun terveyden omahoitosuunnitelma,
ohjaus ja seuranta
 ammatillinen vuorivaikutus ja yksilöllinen
asiakkaan kohtaaminen
 terveen suun tunnusmerkit ja suun yleisimmät
sairaudet

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia





asiakkaan suun terveyden omahoitosuunnitelma
asiakkaan yksilöllinen suun terveydenhoidon ohjaus ja seuranta
asiakkaan päivittäinen suun hoito
autettavan potilaan suun hoito

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä








yleissairauksien vaikutus suun terveyteen ja suun
sairauksien vaikutus asiakkaan hyvinvointiin
päihteiden ja lääkkeiden vaikutus suun
terveyteen
suun terveyttä edistävät tekijät, välineet, tuotteet
ja menetelmät
asiakkaan päivittäinen suun hoito
työturvallisuus; hygienia- ja aseptiikkaohjeet,
ergonomia
suun terveydenhoidon palveluverkosto
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Lähiopetus
 Ydinosaamispäivät
- terveen suun
tunnusmerkit ja suun
yleisimmät sairaudet
- suun sairauksien
vaikutukset
yleissairauksiin
- yleissairauksien ja
lääkkeiden
vaikutukset suun
terveyteen
- päihteiden vaikutus
suun terveyteen
- ammatillisesti
haasteellisesti
käyttäytyvän
asiakkaan
ohjaaminen


Laboraatio, suunhoidon
vastaanottoluokka
- suun terveyden
omahoitosuunnitelma
- päivittäisen suun
hoidon ohjaus,
menetelmät, välineet
ja tuotteet

Itsenäinen opiskelu
- säädökset ja
suositukset
- aseptiikka- ja
hygieniaohjeet
- suun
terveydenhoidon
palveluverkosto





Koulun suunhoidon
vastaanottoluokka
Sosiaali- ja
terveydenhuollon
asiakasympäristöt
Koulut ja
oppilaitokset






Säännöllinen
suullinen palaute
Tehtävien kirjallinen
palaute
Vertaisarviointi
laboraatiotuntien
parityöskentelyssä
Palaute työpaikalla
tapahtuvasta
oppimisesta suullisesti
ja kirjallisesti

Työpaikalla
- yhteistyö asiakkaan,
omaisten ja
monialaisen verkon
kanssa
- suun terveyden
omahoidon
suunnitelma
- asiakkaan suun
terveysneuvonta
- asiakkaan
päivittäinen
suunhoito
- hygienia- ja
aseptiikkaohjeiden
noudattaminen

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
-

-

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

kirjalliset tehtävät
oppilaitoksessa ja
työelämässä
oppimisen päiväkirja

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto /Valinnainen tutkinnon osa: Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä, 15 osp

Tutkinnon osan osaamisvaatimukset

Työtehtävät joissa ko. osaamista voi hankkia

Ydinosaaminen
 luonto hyvinvoinnin tukijana
 liikkuminen luontoympäristöissä
 soveltava taide
 vuorovaikutustaidot
 toiminnalliset menetelmät
 taide-, kulttuuri- ja luontopalvelut
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puutarhanhoito yhdessä asiakkaan kanssa
asiakkaan ympäristön suunnittelu (päiväkoti, hoivakoti, kuntoutusyksikkö)
retkien tai toiminnallisten tapahtumien ohjaaminen
erilaisten ryhmien ohjaaminen
erilaisten asiakkaiden avustaminen
erilaisten taidemenetelmien käyttäminen asiakkaan kanssa

Osaamisen hankkimisen tapa

Oppimisympäristöt

Palaute osaamisen
kehittymisestä

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
 edistää asiakkaan hyvinvointia toiminnallisia
menetelmiä ja luontoa hyödyntäen
 suunnitella työtään
 käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 käyttää toiminnallisia menetelmiä, välineitä ja
materiaaleja edistäessään asiakkaan hyvinvointia
 ohjata asiakasta osallistumaan taide-, kulttuuri- ja
luontopalveluihin
 ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja
työhyvinvointiaan
 arvioida ja kehittää omaa työtään.

osaamista hankitaan

Tutkinnon osaan liittyvät yhteisten tutkinnon
osien osaamisvaatimukset

Yhteisten tutkinnon osien
integroitava osuus ja muu
osaaminen ja niiden
hankkimisen toteutus





Ydinosaamispäivät
Luontoprojekti
Harjoitukset aidoissa
ympäristöissä





oppilaitos
asiakasympäristöt
luontoympäristöt





Kirjallinen palaute
luontoprojektista
Vertaisarviointi
Toteutettujen
tapahtumien
reflektointi
dialogiringissä

osaamisen hankkimista
dokumentoidaan
 Kirjalliset suunnitelmat
 Valokuvat, videot
 toteutettujen tapahtumien
dokumentointi

Kesäajalle suunniteltu
osaamisen hankkiminen
tästä tutkinnon osasta

Ammatillisen tutkinnon
osan vastuuopettaja/
opettajatiimi

