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SAATTEEKSI 

 

Opiskelijaohjauksen laatusuositusten tavoitteena on yhtenäistää opiskelijaohjausta ja 

parantaa ohjauksen laatua. Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys ja 

opiskelijaohjaus ovat tutkimusten perusteella oivallinen keino rekrytoida uusia 

työntekijöitä.  

Suositusten laatimisessa on käytetty materiaalina STM:n julkaisemia terveysalan 

kansallisia ohjatun harjoittelun laatusuosituksia sekä Vaasan sairaanhoitopiirin 

sosiaali- ja terveysalan harjoittelun laatukriteereitä vuodelta 1995. Näiden lisäksi 

laatusuosituksista pyydettiin asiantuntijalausuntoja, jotka huomioitiin lopullisissa 

laatusuosituksissa.  

Nämä laatusuositukset on tehty opinnäytetyönä ylemmän ammattikorkeakoulun 

tutkintoon sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelmassa. 

Koko laatusuositusten kehittämisprosessi sekä työn taustalla käytetyt lähteet ovat 

luettavissa opinnäytetyönraportissa, joka julkaistiin Theseus- tietokannassa keväällä 

2013. Kiitän kaikkia asiantuntijalausunnon antaneita sekä erityisesti Vaasan 

sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja Mirjam Holmaa ja yliopettaja Paula Hakalaa 

saamastani tuesta prosessin aikana. 

   Vaasassa 2.1.2013 

Sairaanhoitaja Jenni Paloniemi 

 



Asiantuntijat, joilta pyydettiin lausuntoa: 

Vaasan sairaanhoitopiiri: hallintoylihoitaja Marina Kinnunen, ylihoitaja Carita 

Mäkelä, ylihoitaja Marjo-Riitta Himanen, hoitotyön asiantuntija Gunnevi Vesimäki, 

opetusylihoitaja Mirjam Holma, osastonhoitaja Aija Kirsilä, osastonhoitaja Ulla 

Nyystilä, apulaisosastonhoitaja Ann-Katrin Brantberg, opiskelijavastaava ja 

sairaanhoitaja Solveig Lindberg sekä opiskelijavastaava ja kätilö Paula Mylläri. 

Vaasan Ammattikorkeakoulu: Sosiaali- ja terveysalan toimialajohtaja Raimo 

Koivisto sekä yliopettaja ja osastonjohtaja Regina Nurmi. 

Novia: Enhetschef för social- och hälsövård i Vasa Åsa Nyberg-Sundqvist och 

överlärare och projetkledare Yvonne Hilli 

Yrkeasakademin i Österbotten: Avdelningschef Elina Romar 

Vaasan Ammattiopisto: Koulutuspäällikkö hoito- ja palvelualalla Eija Peltola 

VAMOK: hallituksen puheenjohtaja Joonas Kevari 

Novium: generalsekreterare Hannes Wallin 



JOHDANTO 

Sosiaali- ja terveysalan opiskelua ohjataan Suomessa lainsäädännöllä sekä 

kansallisesti että EU:n tasolla. Ammattikorkeakoulutusta ohjaavat 

ammattikorkeakoululaki (L351/2003) ja asetus ammattikorkeakoulusta (A352/2003), 

ja ammatillista koulutusta ohjaa laki ammatillisesta koulutuksesta (L630/1998). 

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on huomioitava myös terveydenhuoltolaki 

(L1326/2010), laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä (L559/1994), laki potilaan 

asemasta ja oikeuksista(L L1992/785) sekä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella 

kielilaki (L2003/423).   

Opetusministeriössä on vuonna 2006 laadittu osaamisvaatimukset terveysalan 

koulutuksesta valmistuville (OPM 2006:24). Vaatimukset on määritelty yhteistyönä 

ammattikorkeakoulujen, työelämän asiantuntijoiden ammattijärjestöjen ja 

opiskelijajärjestön kesken. Vaatimusten taustalla on Euroopan parlamentin ja -

neuvoston ammattipätevyyden tunnustamisesta annettu direktiivi (2005/36/EY). 

Osaamisvaatimusten täyttyminen on edellytys laillistettuna ammattihenkilönä 

toimimiselle.  Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjatun harjoittelun 

laatusuositukset vuonna 2003. Kansalliset suositukset ovat osa näiden laatusuositusten 

perustaa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön potilasturvallisuusstrategiassa 2009 – 2013 todetaan, 

että potilasturvallisuuden edistämisen on kuuluttava sosiaali- ja terveysalan 

koulutukseen, ja alan organisaatioissa se huomioidaan opiskelijoiden 

harjoittelujaksoilla. Opiskelijaohjauksen laadun kehittämistä voidaan pitää tärkeänä 

osana potilasturvallisuuden ja hoidon laadun kehittämistä. Terveydenhuollon 

ammattilaisten peruskoulutuksessa huomioitu potilasturvallisuus näkökulma edistää 

potilasturvallisuuskulttuurin kehittymistä, ja on siksi merkityksellistä. 

Näiden opiskelijaohjauksen laatusuositusten tarkoituksena on yhtenäistää ja selkeyttää 

opiskelijaohjausta Vaasan sairaanhoitopiirin sisällä ja siten parantaa ohjauksen laatua. 

Tavoitteena on tuoda opiskelijaohjausta näkyville osana hoitotyön ammattilaisten 

tehtävää opetussairaalan arjessa. Tällä tavoin halutaan myös nostaa 

opiskelijaohjauksen arvostusta. Ennen laatusuositusten julkaisua ne on hyväksytetty 

Vaasan sairaanhoitopiirin ylihoitajilla sekä sairaanhoitopiirin ja alueen oppilaitosten 



yhteistyökokouksessa. Laatusuositusten päivittämisestä ja ylläpitämisestä vastaa 

jatkossa sairaanhoitopiirin opetusylihoitaja.  

Näissä laatusuosituksissa tarkoitetaan harjoittelujaksolla ammattikorkeakoulun 

ohjattua harjoittelua ja ammattiopistojen työssäoppimisjaksoja. Toimintayksiköllä 

tarkoitetaan kaikkia osastoja ja yksiköitä, joissa on sosiaali- ja terveysalan 

opiskelijoita harjoittelussa. 



SUOSITUS 1. HARJOITTELUN SOPIMUKSET JA RESURSSIT 

Laatusuositus:  

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu on koulutukseen kuuluvaa tavoitteellista opiskelua, 

jonka järjestämisestä sovitaan oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin välisellä 

sopimuksella. Sopimukset tehdään organisaatioiden korkeimmilla tasoilla. 

Sopimuksen osapuolet toimivat positiivisen oppimiskulttuurin puolesta sekä 

kunnioittavat toisiaan ja ovat avoimia toisiaan kohtaan. Sairaanhoitopiiri mahdollistaa 

sen, että terveys- ja sosiaalialan opiskelijat voivat toteuttaa eri opetussuunnitelmien 

tavoitteita ja harjoitella todellisissa hoitotilanteissa valmiuksia, jotka edistävät 

opiskelijan ammatillisuuden kehittymistä. 

Opiskelijoiden oikeusturvan takaamiseksi kaikkia opiskelijoita on kohdeltava 

tasapuolisesti. Opiskelijoiden laadukkaan ja turvallisen harjoittelujakson takaamiseksi 

toimintayksiköissä on varattava riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit ohjauksen 

toteuttamiseksi.  

Laatukriteerit: 

 Sairaanhoitopiirin ja koulutuksen järjestäjän välillä on tehty yhteistyösopimus. 

Sopimukseen on kirjattu harjoittelutoimintaa ja sopimusosapuolia velvoittava 

työn- ja vastuunjako. Mikäli opiskelija tulee oppilaitoksesta, jonka kanssa ei ole 

tehty kiintiösopimusta, harjoittelujaksosta tehdään erillissopimus. 

 Yhteistyössä oppilaitosten kanssa tarkistetaan harjoittelupaikkojen riittävyys. 

Operatiivisella puolella opetusylihoitaja ja muissa klinikkaryhmissä ylihoitajat 

vastaavat harjoittelupaikkojen riittävyydestä ja määrästä ohjausresurssiin nähden. 

Harjoittelupaikkoja koskeviin tietoihin ja sopimuksiin kirjataan opiskelijalta 

edellytettävät osaamisvaatimukset, toimintayksikön oppimismahdollisuudet ja 

opiskelijoiden enimmäismäärän samana ajankohtana. 

 Jokaisessa toimintayksikössä on nimetty vähintään kaksi opiskelijavastaavaa, 

jotka yhdessä osastonhoitajan kanssa suunnittelevat ja koordinoivat opiskelijoiden 

ohjausta yksikössä. 



 Osastonhoitaja ja opiskelijavastaavat huolehtivat siitä, että jokainen opiskelija saa 

henkilökohtaisen ohjaajan/-t. Ohjaajien valinnassa huomioidaan opiskelijan 

ohjaustarpeet, esim. äidinkieli ja opintojen vaihe. 

 Osastonhoitaja huomioi opiskelijavastaavan tehtävän ja siihen varataan työaikaa 

mahdollisuuksien mukaan.   

 Osastonhoitaja huomioi opiskelijaohjauksen päivittäisessä työn suunnittelussa 

siten, että ohjaajalla on tilanteen mukaan mahdollisuus varata aikaa 

ohjaustehtävään ja palautekeskusteluihin opiskelijan kanssa. 

 

 



SUOSITUS 2. VIESTINTÄ 

Laatusuositus: 

Hyvin suunnitellulla ja avoimella viestinnällä mahdollistetaan kaikkien 

yhteistyötahojen (opiskelijat, opettajat, ohjaajat ja eri organisaatiot) tiedonsaanti 

erilaisten toimintayksiköiden oppimismahdollisuuksista. Organisaatioiden välisellä 

hyvällä tiedonkululla varmistetaan se, että harjoittelupaikkoja käytetään 

tarkoituksenmukaisesti opiskelijan teoreettisiin opintoihin nähden.  

Laatukriteerit: 

 Opetusylihoitaja toimii yhteyshenkilönä oppilaitosten ja käytännön kentän 

välillä. Opetusylihoitaja perehdyttää opiskelijoita organisaation hallinnosta, 

henkilöstöpolitiikasta ja hoitotyön filosofiasta keskitetyssä 

yleisperehdytyksessä, joita järjestetään viikoittain. 

 Toimintayksiköiden osastonhoitajien ja opiskelijavastaavien välityksellä 

varmistetaan tiedonkulku. Osastonhoitaja ja/tai opiskelijavastaavat 

informoivat opiskelijoita harjoittelujakson alussa mm. yksikön toiminnasta, 

periaatteista ja työvuorolistojen täyttämisestä.  

  Toimintayksiköt suunnittelevat opiskelijoille tarkoitetut internet-sivustot, 

joilla tiedotetaan yksikön toimintaperiaatteista ja opiskelijalle tarpeellisesta 

käytännön tiedosta ennen harjoittelujakson alkua. Internet-sivustolla tulee 

myös olla toimintayksikön yhteystiedot.  

 Opiskelijavastaavat kokoavat ohjaajien käyttöön ohjausmateriaalia, joka 

sisältää perustetietoa eri koulutuksista, oppimis- ja ohjausmenetelmistä, 

harjoittelujaksoista, niiden tavoitteista sekä opiskelijoiden valmiuksista 

koulutuksen eri vaiheissa. 

 



SUOSITUS 3. TOIMINTAYKSIKÖT HARJOITTELUPAIKKOINA  

Laatusuositus: 

Harjoittelupaikkoina toimivissa toimintayksiköissä toimitaan tavoitteellisesti 

asiakkaan parhaaksi Vaasan sairaanhoitopiirin arvoja ja toimintafilosofiaa sekä 

potilasturvallisuutta kunnioittaen. Sairaanhoitopiirin toimintaa ohjaavat perusarvot 

ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Kaikille 

sairaanhoitopiirin asukkaille halutaan turvata tasapuolinen palvelujen saatavuus, ja 

heidän yksityisyyttään ja vakaumustaan kunnioitetaan. Sairaanhoitopiirin yksiköiden 

toiminnan keskiössä ovat potilaat ja heidän turvallisuutensa.  

Laatukriteerit: 

 Toimintayksiköissä noudatetaan ja toteutetaan Vaasan sairaanhoitopiirin 

perusarvoja, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vastuullisuus ja 

oikeudenmukaisuus. Toimintayksiköiden toimintafilosofia ja toimintaa 

ohjaavat arvot ovat tiedostettuja, julkisia ja esillä. 

 Toimintayksikössä kunnioitetaan sosiaali- ja terveydenhuollon eettisiä 

periaatteita, joihin kuuluvat hyvä ammattitaito, hyvinvointia edistävä ilmapiiri, 

yhteistyö ja keskinäinen arvonanto. 

 Hoitotoiminnassa huomioidaan potilaiden ja asiakkaiden oikeudet ja 

kunnioitetaan jokaisen yksityisyyttä, itsekunnioitusta sekä uskonnollisia ja 

kulttuurisia uskomuksia potilaina ja asiakkaina. Potilaskeskeisyys on 

toiminnan lähtökohta. Potilasturvallisuus ja sen kehittäminen huomioidaan 

kaikessa hoitotoiminnassa. Toimintayksikön hoitotoiminta on ajankohtaiseen 

näyttöön perustuvaa hoitotyötä.  

 Toimintayksiköt toimivat hankalissa opiskelijaohjaustilanteissa 

sairaanhoitopiirin ohjeiden mukaisesti haastavien tilanteiden toimintamallia 

käyttäen. 

 Opetussuunnitelman ja harjoittelun tavoitteilla on yhteys harjoittelupaikan 

toimintaperiaatteisiin ja – lähtökohtiin. 



 Osastonhoitaja ja opiskelijavastaavat luovat myönteisen ilmapiirin 

opiskelijaohjaukselle ja koko toimintayksikön henkilökunta osallistuu 

opiskelijaohjaukseen. 



SUOSITUS 4. OPISKELIJAN PEREHDYTTÄMINEN  

Laatusuositus: 

Harjoittelujakson alussa on tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijan vastaanottoon 

toimintayksikköön. Opiskelijalle annetaan hyvä perehdytys toimintayksikön 

käytäntöihin ja toimintaan. Hyvällä perehdytyksellä pyritään kohdentamaan 

opiskelijan ohjauksen tarvetta kliinisen hoitotyön osaamisen kehittämiseen. 

Laatukriteerit: 

 Opiskelijoille järjestetään opetusylihoitajan toimesta yhteinen yleisperehdytys, 

jossa opiskelija saa tietoa organisaation toiminnasta ja hyvistä käytännöistä 

(esimerkiksi ruokailuun ja työvaatteisiin liittyen). 

 Opiskelija perehdytetään harjoittelupaikkaan sekä sen toimintakäytäntöihin 

harjoittelujakson alkaessa ja otetaan siten mukaan työyhteisöön.  

 Opiskelija tekee työvuorolistan yhdessä ohjaajan kanssa harjoittelujakson 

alussa siten, että opiskelijan työvuorot vastaavat mahdollisimman pitkälle 

ohjaajan työvuoroja. Harjoittelujakson päätyttyä opiskelija, ohjaaja ja/tai 

osaston vastuuhenkilö sekä opettaja allekirjoittavat toteutuneen työvuorolistan. 

 Harjoittelujakson alussa osastonhoitaja tai opiskelijavastaava esittelee 

opiskelijan henkilökunnalle toimintayksikön tapojen mukaisesti esimerkiksi 

raportoinnin tai osastokokouksen yhteydessä.  Samalla opiskelija kertoo 

aiemmasta koulutuksestaan, aikaisemmista käytännön harjoittelu- tai 

työkokemuksistaan ja alkavan harjoittelujakson opetussuunnitelman 

mukaisista tavoitteistaan. 

 Opiskelija on etukäteen yhteydessä tulevaan harjoittelupaikkaan. Tällä tavalla 

hän saa tiedon tulevasta ohjaajastaan tai ohjaajistaan, ja muista 

harjoittelujakson aloittamiseen liittyvistä asioista. 



SUOSITUS 5. TEORIAN JA KÄYTÄNNÖN YHDISTÄMINEN 

Laatusuositus: 

Opiskelijalle on tärkeätä saada yhdistää koulussa opiskelemansa teoriatieto käytännön 

hoitotoimintaan. Harjoittelujaksolla opiskelijaa ohjataan hankkimaan oleellista 

näyttöön perustuvaa tietoa hoitotoimintansa tueksi. 

Laatukriteerit: 

 Ennen harjoittelujakson alkua opiskelijalla tulee olla riittävät teoreettiset 

valmiudet kyseiseen jaksoon liittyen. Opiskelijoiden teoreettiset opinnot 

huomioidaan harjoittelupaikkojen suunnittelussa ja koordinoinnissa. 

Harjoittelujakson aikana opiskelija tutustuu alaan liittyvään näyttöön 

perustuvaan tietoon voidakseen hyödyntää saamansa ohjausta. 

 Harjoittelujakson tavoitteet huomioidaan ohjauksessa. Opiskelijalle annetaan 

mahdollisuus tiedonhankintaan potilaiden hoitamiseen liittyen ja 

osallistuminen mahdollisiin toimenpiteisiin tai tutkimuksiin suunnitellaan 

tarkoituksenmukaisesti opiskelijan tavoitteet huomioiden. 

 Opiskelijaohjauksen tulee olla potilaskeskeistä, ja opiskelijaa ohjataan 

hakemaan perusteluita päätöksilleen ja hoitotoiminnalleen. Ohjaaja tukee 

opiskelijaa tiedonhankinnassa sekä ohjaa opiskelijaa erilaisiin 

oppimistilanteisiin harjoittelujakson tavoitteiden suuntaisesti. 

 Harjoittelujaksolla opiskelija hakee ajankohtaista näyttöön perustuvaa tietoa 

toimintayksikön hoitotoimintaan liittyen, ja esittää hakemansa tiedon 

toimintayksikön henkilöstölle. Opiskelijalle osoitetaan tiedonhankintaan 

sopiva aika ja tilat. Opiskelijan esittämään näyttöön perustuvaan tietoon 

suhtaudutaan sitä arvostaen ja tiedon merkitystä käytännön hoitotoiminnalle 

pohditaan yhdessä opiskelijan kanssa. 

 Opiskelija voi pyytää ohjaajaltaan tukea ja ohjausta harjoittelujaksoon 

liittyviin tehtäviin, mutta ohjaajan ei tarvitse ottaa kantaa opiskelijan 

harjoittelujakson ulkopuolisiin tehtäviin. 



SUOSITUS 6. OHJAAJA 

Laatusuositus: 

Harjoittelun ohjaaja tukee opiskelijan oppimista ja ammatillista kasvua sekä 

kannustaa ja motivoi opiskelijaa pääsemään omiin opetussuunnitelman mukaisiin 

tavoitteisiinsa harjoittelujaksolla. Ohjaaja on vastuussa opiskelijan harjoittelujaksosta, 

ja hän arvioi opiskelijan osaamista koko harjoittelujakson ajan. Ohjaaja toimii 

yhteistyössä opettajan ja opiskelijan kanssa ja lisäksi hän on vastuussa omien 

ohjaustaitojensa arvioimisesta ja kehittämisestä. 

Laatukriteerit: 

 Ohjaaja osoittaa kiinnostusta opiskelijaa kohtaan ja kohtelee häntä 

kunnioittavasti mahdollisena tulevana kollegana. Ohjaaja on hyvä roolimalli, 

ja hän suhtautuu ohjaustehtäväänsä ja omaan työhönsä myönteisesti. 

 Ohjaaja tukee opiskelijaa opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden 

laatimisessa harjoittelujaksolle ja suunnittelee opiskelijan kanssa jaksolle 

yksilöllisen oppimissuunnitelman. Suunnitelmassa huomioidaan myös 

opiskelijan aiemmat tiedot ja taidot sekä opiskelijan teoreettisten opintojen 

etenemisvaihe. 

 Ohjaaja tukee opiskelijaa tämän oppimisprosessissa keskustelemalla ja 

ohjaamalla opiskelijaa. Ohjaaja keskustelee opiskelijan kanssa päivän kulusta 

jokaisen työvuoron jälkeen ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden kysyä 

harjoitteluun liittyvistä asioista. Samalla ohjaaja antaa opiskelijalle suullista 

palautetta harjoittelujakson sujumisesta tavoitteisiin nähden.  

 Ohjaaja arvioi ja kehittää omia ohjaustaitojaan. Hän pyrkii tunnistamaan omia 

oppimis- ja opetuskäsityksiään, omaa ammattirooliaan ja arvomaailmaansa 

ammattihenkilönä. Ohjaaja asettaa myös omia tavoitteitaan ohjausprosessille 

ja on valmis vastaanottamaan opiskelijalta palautetta ohjausprosessiin liittyen. 

Ohjaaja saa sekä opettajalta että opetusylihoitajalta tukea omien ohjaus-, 

opetus- ja arviointitaitojensa kehittämisessä. 



 Ohjaaja huomioi ja perustelee opiskelijalle potilasturvallisuuden kaikessa 

hoitotoiminnassaan. Ohjaaja huomioi työsuojeluun ja tietosuojaan liittyvät 

säädökset ja menettelytavat ohjatessaan opiskelijaa. 

 Ohjaaja informoi opiskelijaa CLES+T -mittarista sekä kannustaa opiskelijaa 

täyttämään sen. Ohjaaja kertoo opiskelijalle, että mittarin täyttäminen on 

vapaaehtoista, ja sen voi tehdä vasta loppuarvioinnin jälkeenkin. 



SUOSITUS 7. OHJAAJAKOULUTUS 

Laatusuositus: 

Sairaanhoitopiiri ja alueen oppilaitokset järjestävät suunnitelmallisesti hyvässä 

yhteistyössä ohjaajakoulutusta opiskelijoita ohjaavalle henkilöstölle. Ohjaajakoulutus 

mahdollistaa opiskelijaohjauksen kehittämisen ja toimii yhteisenä viitekehyksenä 

opiskelijoita ohjaavalle hoitohenkilökunnalle. 

Laatukriteerit: 

 Opiskelijoita ohjaavat henkilöt saavat hyvät teoreettiset tiedot ja taidot 

ohjaukseen liittyen. Ohjaajakoulutus tukee ohjaajan oman työn kehittämistä ja 

myös ohjaajan omaa urakehitystä. 

 Ohjaajakoulutusta järjestetään säännöllisesti joka toinen vuosi yhteistyössä 

alueen oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin kesken ja kaikkien 

toimintayksiköiden opiskelijavastaavien tulee osallistua ohjaajakoulutukseen. 

 Ohjaaja oppii arvioimaan omia ohjaustaitojaan ja – valmiuksiaan sekä saa 

mahdollisuuden rakentavaan keskusteluun muiden opiskelijoita ohjaavien 

henkilöiden kanssa. 

 Ohjaajakoulutuksessa olleet vievät tietoa koulutuksesta omaan 

toimintayksikköönsä myös muille työntekijöille sekä arvioivat ja kehittävät 

oman toimintayksikkönsä opiskelijaohjausta. 

 



SUOSITUS 8. OHJAAVA OPETTAJA 

Laatusuositus: 

Opettajan tehtävänä on opetus- ja ohjaustyö, hän vastaa opiskelijoiden harjoittelusta ja 

toimii yhteistyössä toimintayksiköiden ohjaajien kanssa. Opettaja on myös 

pedagoginen tuki käytännön harjoittelujaksojen ohjaajille. 

Laatukriteerit: 

 Opettaja tutustuu opiskelijan harjoittelujakson toimintayksikköön ja sen työn 

sisältöön käymällä toimintayksikössä. 

 Opettaja huolehtii siitä, että opiskelijalla on harjoittelupaikan vaatimat tiedot 

ja taidot ennen jakson alkua. Hän arvioi myös opiskelijan soveltuvuuden 

kyseiseen toimintayksikköön.  

 Opettaja toimii yhteistyössä harjoittelupaikan ohjaajan kanssa ja auttaa 

opiskelijaa ja ohjaajaa harjoittelujakson tavoitteiden, oppimissisältöjen ja 

oppimismenetelmien suunnittelussa. 

 Opettaja osallistuu opiskelijan väli- ja loppuarviointeihin yhdessä ohjaajan ja 

opiskelijan kanssa. 

 Harjoittelujakson aikana opettaja pitää säännöllistä yhteyttä sekä opiskelijaan 

että ohjaavaan hoitajaan. Opettaja osallistuu myös ohjaukseen oman 

ammattitaitonsa mukaisesti ja toimii pedagogisena tukena ohjaajalle. 

 Opettaja pitää yllä ja kehittää omaa ammattitaitoaan sekä täydentää omaa 

työelämän osaamisistaan esimerkiksi työskentelemällä terveydenhuollon 

yksiköissä säännöllisin väliajoin. 

 



SUOSITUS 9. OPISKELIJA 

Laatusuositus: 

Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan harjoittelujaksolla. Harjoittelun 

tarkoituksena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua ja kehitystä sekä antaa 

opiskelijalle mahdollisuuksia perehtyä erilaisten terveydenhuollon toimintayksiköiden 

toimintaan. 

Laatukriteerit: 

 Opiskelija osoittaa kiinnostusta tulevaa ammattiaan kohtaan ja osoittaa halua 

kehittyä ammatillisesti harjoittelujakson antamien mahdollisuuksien mukaan. 

 Opiskelija toimii harjoittelujaksolla vastuuntuntoisesti potilaita ja 

toimintayksikön henkilökuntaa arvostaen ja osoittaa hyvää arviointikykyä 

toiminnassaan. Opiskelija ymmärtää omat rajansa ja toimii vastuullisesti. 

 Opiskelija on oma-aloitteinen vuorovaikutuksessaan potilaiden kanssa, ja 

ymmärtää potilasturvallisuuden merkityksen toiminnassaan. Opiskelija pyrkii 

kommunikoimaan potilaan kanssa potilaan omalla äidinkielellä. 

 Opiskelija tutustuu mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkaan (esim. 

toimintayksikön internet-sivustoihin) ennen harjoittelujakson alkua ja lähettää 

toimintayksikköön esittelylomakkeen itsestään viimeistään viikkoa ennen 

harjoittelujaksoa. Esittelylomakkeella hän kertoo aiemmista opinnoistaan ja 

kokemuksistaan, tiedoistaan ja taidoistaan.  

 Opiskelija laatii ohjaajan ja opettajan tukemana opetussuunnitelmaan 

perustuvat tavoitteet harjoittelujaksolle ja pyrkii aktiivisesti saavuttamaan ne 

toimintayksikön antamien oppimismahdollisuuksien mukaan. 

 Opiskelija antaa rakentavaa palautetta ohjaajalle ja toimintayksikölle 

harjoittelujakson onnistumisesta ja tekee ehdotuksia ohjaustoiminnan 

kehittämiseksi toimintayksikössä. Opiskelijan toivotaan antavan palautetta 

toimintayksikölle myös CLES+T -mittarin avulla. 



SUOSITUS 10. HARJOITTELUN ARVIOINTI 

Laatusuositus: 

Opiskelija on vastuussa omasta oppimisestaan harjoittelujaksolla. Ohjaaja ja opettaja 

tukevat ammatillista kasvua ja mahdollistavat oppimisen harjoittelujakson aikana. 

Arviointi on oikeudenmukaista ja perustuu harjoittelujakson opetussuunnitelman 

mukaisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Myös ohjaamisen onnistumista 

arvioidaan. 

Laatukriteerit: 

 Opiskelija ja ohjaaja ovat tietoisia arviointikriteereistä harjoittelujakson 

alkaessa. 

 Ohjaaja antaa opiskelijalle harjoittelujakson aikana rakentavaa palautetta 

päivittäin. Hankalissa tilanteissa käytetään haastavien tilanteiden 

toimintamallia, joka on otettu käyttöön Vaasan sairaanhoitopiirissä vuonna 

2012. Toimintamallin mukaisesti haastavien tilanteiden hoitaminen kirjataan 

sille tarkoitettuun lomakkeeseen.  

 Kirjallinen väliarviointi/ohjauskeskustelu tehdään erityisesti pidemmillä yli 

kaksi viikkoa kestävillä harjoittelujaksoilla. Väliarviointiin osallistuvat 

opiskelijan lisäksi ohjaaja ja opettaja.  

 Harjoittelujakson onnistumista arvioidaan rakentavasti ja se perustuu 

yhteistesti sovittuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa huomioidaan opiskelijan 

kliiniset taidot, kyky itsenäiseen päätöksentekoon, eettisten 

toimintaperiaatteiden toteuttaminen, opiskelijan kyky toimia 

vastuuntuntoisesti, vuorovaikutus- ja yhteistoimintataidot sekä opiskelijan 

osoittama asenne harjoittelujakson aikana. Myös potilaiden antama palaute 

opiskelijan toiminnasta huomioidaan arvioinnissa. 

 Loppuarviointiin osallistuvat aina opiskelija, ohjaaja ja opettaja. Opiskelija on 

täyttänyt itsearviointilomakkeen ennen loppuarviointia. Myös ohjaaja on 

täyttänyt arviointilomakkeen ennen loppuarviointia. Ohjaaja antaa 

opiskelijalle aina kirjallisen arvioinnin harjoittelujaksosta. Loppuarvioinnissa 



opiskelija, ohjaaja ja opettaja arvioivat yhdessä rakentavasti myös 

ohjausprosessin onnistumista, toimintayksikön oppimismahdollisuuksia, 

ohjauksen laatua sekä yhteistyön onnistumista. 

 


