
 

 

 

TIEDOTE JÄRJESTÖILLE    Kemi 18.3.2020 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

Lapin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutus (sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus) on 

muuttanut keväällä 2020 opetussuunnitelmaansa koskien erityisesti käytännön harjoittelua ja 

harjoittelujen kestoa. Uusina harjoitteluina on otettu käyttöön  

Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä osa I (Sote I), yhteensä 

5 op (tehdään toisen opiskeluvuoden aikana) 

sekä 

Harjoittelu sosiaali- ja terveysalan uudistuvissa toimintaympäristöissä osa II (Sote II), yhteensä 

5 op (tehdään kolmannen opiskeluvuoden aikana) 

 

Tällä muutoksella ammattikorkeakoulu pyrkii vastaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen 

(soteuudistus), koska sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat keskeisiä kuntien hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen kumppaneita, ja niillä on tärkeä rooli väestön hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisessä (Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Suomessa 2018).  

 

Harjoittelun tavoitteet ja arviointikriteerit ovat seuraavat: 

Osaamistavoitteet osa I 

 

Kohtaat eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita uudistuvissa toimintaympäristöissä.  

Kykenet asiakasta kunnioittavaan ja luottamusta herättävään vuorovaikutukseen. Ymmärrät eri 

toiminta- ja palveluyksikköjen tehtävät osana hoito- ja palveluketjua. Tiedät erilaiset terveys- ja 

sosiaalipalvelujen tarjoajat ja niiden yhteistoiminnan osana sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelujärjestelmää. 

 

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)  

Hyväksytty:  

• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.  

• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.  

• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.  

• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.  

• Harjoittelukohtaisten yleisten osaamistavoitteiden saavuttaminen.  

• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.  

 



 

 

Hylätty:  

• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen. 

• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.  

• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.  

• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.  

• Ei saavuta harjoittelukohtaisia yleisiä osaamistavoitteita.  

• Ei toteuta itsenäisesti harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja tehtäviä. 

 

Osaamistavoitteet osa II 

 

Osaat kommunikoida asiakkaan voimaantumista edistäen.  

Osaat työskennellä uudistuvissa toimintaympäristöissä.  

Osaat toteuttaa palveluohjausta tiedottaen erilaisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista ja 

ohjata asiakasta niitä koskevien valintojen tekemisessä.  

Ymmärrät digitalisaation tuomat muutostarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvissa 

toimintaympäristöissä. 

 

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla Hyväksytty (H) - Hylätty (0)  

Hyväksytty:  

• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattaminen.  

• Harjoitteluun liittyvien dokumenttien asianmukainen täyttö ja palautus.  

• Harjoittelun toteuttaminen sovitun aikataulun mukaisesti.  

• Vastuullinen ja turvallinen toiminta toimintaympäristössä.  

• Harjoittelukohtaisten yleisten osaamistavoitteiden saavuttaminen.  

• Harjoitteluun liittyvien järjestelyjen ja tehtävien itsenäinen toteuttaminen.  

 

Hylätty:  

• Toimintaympäristön yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättäminen.  

• Harjoitteluun liittyvien dokumenttinen palauttamatta jättäminen.  

• Harjoittelun toteuttamatta jättäminen sovitun aikataulun mukaisesti.  

• Ei toimi toimintaympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti.  

• Ei saavuta harjoittelukohtaisia yleisiä osaamistavoitteita.  

• Ei toteuta itsenäisesti harjoitteluun liittyviä järjestelyjä ja tehtäviä. 

 

Opiskelija voi suorittaa harjoittelun valitsemalla erilaisen toteutustavan. Näitä ovat toisen vuoden 

aikana järjestötoiminta (harjoittelupaikaksi käy sosiaali- ja terveysalan järjestö), hoitotyön 

työkokemus (opiskeluaikana suoritettu), kansainvälinen opiskelijavaihto, hanketyö sekä 

Hyvinvointipysäkki (oppimisympäristö Kemissä) tai ENVI (oppimisympäristö Rovaniemellä) 

Kolmantena vuonna toteutuksena voi olla kansainvälinen vaihto, hoitotyön kokemus (kesätyö) tai 

Hyvinvointipysäkki (oppimisympäristö Kemissä). 



 

 

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa harjoittelun jossakin sote-alan järjestössä, hän ottaa itse siihen 

yhteyttä ja neuvottelee järjestön kanssa, mikäli harjoittelun voi siellä suorittaa. Järjestöllä ei tarvitse 

olla vakituista työntekijää eikä säännöllisesti viikoittain tapahtuvaa toimintaa. Opiskelija voi mm. 

osallistua tapahtumien järjestämiseen ja organisointiin, ryhmätoimintaan tai suunnitella järjestön 

kanssa yhteistyössä muita sovittuja tehtäviä. Opiskelija voi suorittaa harjoittelunsa vuoden aikana. 

Järjestö kirjoittaa opiskelijalle todistuksen, mistä ilmenee tehtyjen työtuntien määrä sekä merkintä 

siitä, että harjoittelu on hyväksytysti suoritettu. Opiskelijalla ei ole nimettyä ohjaajaa oppilaitoksen 

puolelta vaan hän on itse vastuussa harjoittelun suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Toivomme, että yhteistyö järjestöjen, opiskelijoiden ja ammattikorkeakoulun välillä on järjestön 

toimintaa tukevaa ja vahvistaa järjestökentän merkitystä entisestään. 

 

Lisätietoja 

Hannele Kauppila, osaamispäällikkö 

050 3109350 / hannele.kauppila@lapinamk.fi 

Tulevaisuuden terveyspalvelut      

Lapin ammattikorkeakoulu 

 

Johanna Frant, päätoiminen tuntiopettaja 

040 1434676 / johanna.frant@lapinamk.fi 

Tulevaisuuden terveyspalvelut 

Lapin ammattikorkeakoulu 

 

 

 

 


