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1 Sosiaali- ja terveysalan kuvaus ja arvoperusta sekä 
perustutkinnon tavoitteet 

 
 Sosiaali- ja terveysalalla työskennellään ihmisten kanssa ja heitä varten. Alalla tarvitaan 

laaja-alaista osaamista ja erikoisosaamista. Asiakasryhmät ovat erilaisia ja heidän kans-
saan tehdään työtä monenlaisissa toimintaympäristöissä. Asiakkaiden kulttuuritaustat 
ovat myös hyvin erilaiset. Työssä korostuvat ammatilliset, eettiset sekä ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaidot sekä alan tietotekniikan ja teknologian hallinta. Sosiaali- ja terveys-
alan työ vaatii työntekijältä joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin sekä 
valmiutta omaksua uusia tietoja ja taitoja. 

 
 Sosiaali- ja terveysalalla palvelujen tuottajia ovat julkinen, yksityinen ja kolmas sektori. 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee moniammatilli-
sissa työryhmissä erilaisissa toimintaympäristöissä tai itsenäisenä yrittäjänä.  

 
 Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa lähihoitaja tekee terveyttä edistävää, eh-

käisevää ja kuntouttavaa kasvatus-, hoito- ja huolenpitotyötä. Mahdollisia sosiaalihuollon 
työympäristöjä ovat mm. varhaiskasvatuspalvelujen ja lastensuojelun yksiköt sekä lapsi-
perheet, vammais-, mielenterveys- ja päihdetyön yksiköt, kotihoito sekä vanhusten erilai-
set avohuollon ja laitoshoidon yksiköt. Perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidos-
sa lähihoitajat työskentelevät esimerkiksi terveyskeskusten vuodeosastoilla ja poliklinikoil-
la, suun terveydenhuollon yksiköissä, päivystyksessä, perioperatiivisissa yksiköissä, en-
sihoidossa ja kotisairaalassa. 

 
 Sosiaali- ja terveysalan toiminnan tavoitteena on asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitäminen 

sekä osallisuuden, hyvinvoinnin ja terveyden kokonaisvaltainen edistäminen. Tulevaisuu-
dessa sosiaali- ja terveysalan palvelujen tarvetta lisää väestön ikääntyminen, lapsiper-
heiden tuen tarve, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä muut kansansairaudet. Työ si-
sältää yhä enemmän varhaista puuttumista sosiaalisiin ongelmiin ja kansanterveydellisiin 
riskeihin, yhteisöllisiä toimintatapoja sekä kumppanuusyhteistyötä verkostojen kanssa. 
Lähihoitaja työskentelee eri kulttuureista tulevien asiakkaiden, potilaiden ja työtekijöiden 
kanssa. Kodeissa tapahtuva hoito, huolenpito, kuntoutus, kasvatus ja vanhemmuuden tu-
keminen lisääntyvät ja monipuolistuvat. Uusia palvelumuotoja kehitetään tukemaan kaik-
kien väestöryhmien kotona asumista ja itsenäistä selviytymistä.  

 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on hyvät vuorovaikutus-, ihmissuh-

de- ja neuvottelutaidot sekä kyky toimia moniammatillisissa työryhmissä, projekteissa ja 
yrittäjänä. Hän osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä ja on kielitaitoinen. 
Hänellä on vahva osaaminen sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kuntoutus- ja 
kasvatus- ja ohjaustehtävissä. Hän hyödyntää työssään kuntouttavaa työotetta ja edistää 
asiakkaiden hyvinvointia. Lähihoitaja hallitsee ihmiseen, hänen sosiaaliseen ja fyysiseen 
ympäristöönsä ja yhteiskuntaan liittyvän ammatillisen tietoperustan ja ottaa sen huomioon 
työssään. Hän noudattaa työssään tietosuojaa, työturvallisuutta ja ergonomiaa. Työ edel-
lyttää lähihoitajalta hyvää fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä halua huolehtia oman 
osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä, työkyvyn ylläpidosta ja työhyvinvoinnista.  

 
 Lähihoitaja kohtaa työssään asiakkaan kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevai-

sesti. Työn tekemisessä korostuu voimavaralähtöinen ajattelu. Lähihoitaja kunnioittaa 
asiakkaiden ja potilaiden vakaumusta, arvoja ja kokemuksia. Lähihoitajan ammattitaitoa 
ja persoonallista osaamista on myös hiljainen osaaminen: tasapaino omien tunteiden, ar-
vojen ja asenteiden kanssa, oman persoonan luova käyttö, oma elämänhallinta ja usko 
omiin kykyihin. Lähihoitaja toimii työssään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön ja 
säännösten mukaan, jotta potilas- ja asiakasturvallisuus ja potilaan ja asiakkaan oikeudet 
toteutuvat.  



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  2 (66) 
Opetussuunnitelma 

 
Ammattialan arvoperusta 

 
 Lähihoitajan työtä ohjaavat keskeiset arvot ovat elämän ja ihmisarvon kunnioittaminen, 

itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Ammattieettis-
ten ohjeiden mukaan lähihoitaja on vastuussa tekemästään työstä ensisijaisesti asiak-
kaalle ja myös yhteiskunnalle. Tämä vastuu edellyttää lähihoitajalta jatkuvaa alansa seu-
raamista, tietojen päivittämistä sekä lisä- ja täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisen 
syventämiseksi.  

 
 Arvoperusta muodostuu 

o ammattieettisestä osaamisesta (eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkai-
su, vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta ja ammattietiikan noudattaminen) 
 

o tiedollisesta osaamisesta (ammatin tietoperustan hallinta, elinikäinen oppiminen, kyky 
hankkia ja soveltaa uutta tietoa ja perustella tekemiään ratkaisuja ja yrittäjämäinen 
ajattelu) 
 

o taidollisesta osaamisesta (vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sosiaaliset taidot ja am-
matilliset taidot) osaamisesta 

 
 esteettisestä osaamisesta (työ- ja elinympäristön esteettisyyden huomioon ottaminen, 

positiivisen ilmapiirin luominen ja toisten huomioon ottaminen 
 

Tutkinnon tavoitteet 

 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee ihmisten kans-

sa ja heitä varten. Lähihoitaja osaa kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat asiakkaat ja 
potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lähihoitaja 
työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. 
Hän osaa avustaa ja ohjata asiakasta ja potilasta voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja ta-
savertaisesti arjen tilanteissa. Hän osaa ohjata asiakasta ja potilasta toimintakyvyn ylläpi-
tämisessä sekä terveellisissä elintavoissa, kuten ravitsemuksessa ja liikunnassa sekä 
elämänhallinnassa. Hän osaa ohjata ja tukea asiakkaita ja potilaita erilaisten hyvinvointi-
palvelujen hakemisessa ja käytössä sekä tarvittaessa erilaisten vertaistukea antavien yh-
teisöjen pariin.  

 
 Lähihoitaja osaa hyödyntää työssään tutkintoon kuuluvaa laaja-alaista sosiaali- ja terveys-

alan osaamista erilaisissa toimintaympäristöissä ja työskennellessään eri kulttuuritaustais-
ten asiakkaiden ja potilaiden ja heidän läheisten kanssa. Lähihoitajan laaja-alainen sosiaa-
li- ja terveysalan osaaminen mahdollistaa tarvittaessa joustavan siirtymisen alan erilaisiin 
työtehtäviin. Lähihoitaja hyödyntää työssään valitsemansa osaamisalan tuottamaa erikois-
tuneempaa osaamista. Lähihoitaja osaa työskennellä suunnitelmallisesti ja joustavasti 
muuttuvissa tilanteissa sekä tehdä valintoja ja päätöksiä luovasti. 

 
 Lähihoitaja osaa toimia työssään sosiaali- ja terveysalan arvoperustan mukaisesti. Hän 

osaa tunnistaa, käsitellä ja ratkaista työssä esiin tulevia eettisiä ongelmia ja noudattaa 
alansa ammattietiikkaa. Lähihoitaja osaa työskennellä vastuullisesti ja oikeudenmukai-
sesti sekä toimia oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti. Lähihoitaja vastaa teke-
mästään työstä ensisijaisesti asiakkaalle ja potilaalle mutta myös yhteiskunnalle. Lähihoi-
taja osaa ylläpitää ammattitaitoaan seuraamalla alansa kehitystä, päivittämällä tietojaan 
sekä syventämällä ammatillista osaamistaan lisä- ja täydennyskoulutuksella tai hakeutu-
malla jatko-opintoihin. Lähihoitaja osaa huolehtia omasta työ- ja toimintakyvystään, työ-
hyvinvoinnistaan ja ammattitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä. 
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 Lähihoitaja osaa toimia työssään kokonaisvaltaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevaisesti. 
Lähihoitaja kunnioittaa asiakkaiden ja potilaiden vakaumusta, arvoja ja kokemuksia. 
Työssä korostuu asiakkaan terveyden edistäminen sekä hyvinvointia ja kokonaiskuntou-
tumista tukeva työote. Hän osaa ottaa työskentelyssään huomioon asiakas- ja potilastur-
vallisuuden, ennaltaehkäistä tapaturmien syntymistä sekä toimia turvallisesti ja ergonomi-
sesti. Hän osaa tunnistaa väkivallan uhkan ja sen erilaiset ilmenemismuodot (mm. perhe- 
ja lähisuhdeväkivallan) ja osallistua väkivaltaa ja syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Hän 
osaa toimia asiakaslähtöisesti vammaisten (ml. henkilöt, joilla on näön ja/tai kuulon heik-
kous) asiakkaiden tai potilaiden kanssa, edistää heidän toimintakykyään ja ohjata heitä 
apuvälineiden käytössä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelujärjestel-
mässä. Lähihoitaja osallistuu terveyden edistämiseen ja ehkäisevään mielenterveys- ja 
päihdetyöhön, hän tukee potilaan tai asiakkaan seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä 
seksuaalisuuden yksilöllistä ilmenemistä. Hän osallistuu eri kansansairauksien ehkäisyyn 
niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin kohdalla.  

 
 Lähihoitaja osaa työskennellä moniammatillisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja projek-

teissa. Hän osaa toimia rakentavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kesken ja kommu-
nikoida asianmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Hän osaa käyttää työssään ammatillisia, 
vuorovaikutus-, ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja sekä kielitaitoa. Hän osaa hyödyntää 
työssään asiakas- ja potilasryhmien ja työyhteisön jäsenten välistä vertaistukea. Lähihoi-
taja osaa ottaa työssään huomioon työ- ja elinympäristön esteettisyyden hyvinvoinnin 
edistäjänä. 

  
 Lähihoitaja hallitsee ammattinsa keskeisen tietoperustan, joka käsittelee ihmisen ja hä-

nen psykososiaalisen ja fyysisen ympäristönsä sekä yhteiskunnan välisiä yhteyksiä. Hän 
osaa ottaa työssään huomioon omavalvonnasta annetut määräykset sekä hyödyntää tie-
totekniikkaa ja alan teknologiaa. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen sekä työskentelyyn 
moniammatillisissa verkostoissa ja monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän osaa 
ottaa työssään huomioon ympäristö- ja kustannusvaikutukset ja toimia taloudellisesti, 
laadukkaasti ja tuloksellisesti. Hän osaa noudattaa työssään ympäristöä säästäviä kestä-
vän kehityksen toimintaperiaatteita. Hänellä on elinikäisen oppimisen valmiudet, ja hän 
osaa hakea ja soveltaa työssään uutta tietoa ja perustella tekemänsä ratkaisut.  

 
 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa työsken-

nellä sosiaali- ja terveysalalla vastuullisesti moniammatillisessa työryhmässä. Hän osaa 
tukea potilasta ja asiakasta yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisessä ja ylläpitämisessä. Työ edellyttää lähihoitajalta hoidon tarpeen määrittelyä 
sekä itsenäistä päätöksentekokykyä. Hän osaa tehdä ajanvarauksia, kirjoittaa asiakirjoja 
ja huolehtia potilasasiakirjoihin liittyvistä tehtävistä. Hän osaa käyttää tieto- ja viestintä-
tekniikkaa monipuolisesti sekä työskennellä vastaanottotyössä ja polikliinisessa hoito-
työssä. Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa valmis-
tella ja tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia tai avustaa niissä. Hän osaa ohjata potilas-
ta tai asiakasta tutkimuksissa ja toimenpiteissä sekä toteuttaa jälkitarkkailua. Hän hyö-
dyntää työssään asiakaspalveluun ja tietohallintaan liittyvää tietoperustaa. Tyypillisiä tä-
män osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaaloi-
den poliklinikat ja osastot, lääkäri- ja työterveysasemat sekä sosiaalihuollon työyksiköt.  

 
 Ensihoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa toimia turvallisesti ensihoitopalve-

lussa erilaisissa ympäristöissä ja hoitaa ensihoidon potilasta ambulanssissa ja päivystys-
vastaanotoilla. Hän osaa työskennellä potilaan hoitoprosessissa poliklinikoilla ja periope-
ratiivisissa hoitoyksiköissä. Lähihoitaja osaa käyttää työssään ensihoitopalvelun, päivys-
tyspotilaan hoitotyön ja perioperatiivisen hoitotyön edellyttämää tietoperustaa sekä tehdä 
moniammatillista viranomaisyhteistyötä. Hän osaa ottaa huomioon erilaisten sairauksien 
ja vammojen vaikutukset ihmisen elintoimintoihin ja käyttäytymiseen. Lähihoitaja osaa jär-
jestää ensihoitopotilaalle ja hänen läheisilleen ja muille tapahtumassa mukana olleille 
psykososiaalista tukea. Hän osaa käyttää työssään hoitovälineitä ja terveydenhuollon lait-
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teita sekä huolehtia niiden sekä ambulanssin päivittäisestä huollosta ja käyttökunnosta. 
Hän osaa kuljettaa ambulanssia. Hän osaa erilaisia immobilisaatiohoitoon kuuluvia poti-
laan repositio- ja tuentahoitoja ja yleisimpien ylä- ja alaraajavammojen kipsauksen sekä 
niihin liittyvän potilaan ohjauksen. Tyypillisiä tämän osaamisalan suorittaneen lähihoitajan 
työpaikkoja ovat sairaankuljetusyritykset tai pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt, sai-
raaloiden päivystyspoliklinikat tai terveyskeskusten päivystysvastaanotot sekä yliopistol-
listen sairaaloiden tai keskussairaaloiden leikkausosastot. 

 
 Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa työskennellä jalkojenhoi-

dossa sosiaali- ja terveysalalla ja tehdä yhteistyötä moniammatillisessa asiantuntijaver-
kostossa tiedostaen lähihoitajan vastuun ja rajat. Hän osaa hyödyntää jalkojenhoitotyös-
sään tutkittua tietoa ja vahvistettuja hoito- ja toimintaohjeita. Hän osaa ohjata asiakasta 
tai potilasta sekä erilaisia ryhmiä terveyden ja hyvinvoinnin sekä jalkaterveyden edistämi-
sessä ja jalkojen omahoidon toteuttamisessa. Hän osaa valmistella jalkojenhoitotilan eri-
laisiin ympäristöihin ja toimia aseptisesti. Lähihoitaja osaa ennaltaehkäistä alaraajojen 
asentovirheiden ja rasitusvammojen syntymistä ja ottaa työssään huomioon eri-ikäisten 
jalkojenhoitotarpeet, tutkia ja tunnistaa asiakkaan jaloissa olevia muutoksia, laatia jalko-
jenhoitosuunnitelman ja tehdä jalkojenhoidon. Hän osaa lääkehoidon ja liikehoidon sekä 
suunnitella ja toteuttaa kevennykset ja hieroa asiakkaan tai potilaan jalat. Hän osaa huol-
taa käyttämänsä välineet ja laitteet ja arvioida toteuttamaansa jalkojenhoitoa ja ohjata 
asiakkaan jatkohoitoon. Lähihoitaja osaa ohjata asiakasta tai potilasta sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluihin. Hän osaa ohjata liikkumisen apuvälineiden hankinnassa ja käy-
tössä. Hän osaa torjua työhönsä liittyviä terveysvaaroja ja edistää omaa ja työyhteisön 
työhyvinvointia. Jalkojenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja voi työskennellä ter-
veyskeskuksissa, sairaaloissa, kuntoutuskeskuksissa sekä vanhustenhuollon laitoksissa 
julkisella ja yksityisellä sektorilla. 

 
 Kuntoutuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata ja tukea voimavaraläh-

töisesti erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista sekä edistää kuntoutujan toi-
mintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia kuntouttavalla työotteella moniammatillisen työryh-
män jäsenenä. Hän hyödyntää työskentelyssään kuntoutukseen liittyvää tietoperustaa. 
Lähihoitaja ohjaa kuntoutujaa päivittäisissä toiminnoissa ja hyödyntää erilaisia kommuni-
kaatiomenetelmiä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Kuntoutuksen osaamisalan suorit-
tanut lähihoitaja osaa ohjata kuntoutujalle terveyttä edistävää liikuntaa. Hän osaa sovel-
taa kuntoutusalan ammattihenkilöiden tekemiä toimintakyvyn mittauksia, tehdä toiminta-
kyky- ja suorituskykytestejä lähihoitajan vastuualueella sekä ohjata kuntoutujaa tarpeellis-
ten liikkumisvälineiden ja PT- apuvälineiden käytössä ja hankinnassa. Hän osaa hyödyn-
tää kuntoutujan sosiaalista verkostoa ja käyttää verkostotyön menetelmiä sekä tukea 
kuntoutujaa osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan kuten esim. työ-, harrastus- ja 
vapaa-ajan toimintaan. Tyypillisiä tämän osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työpaikko-
ja ovat kuntoutujan kotiympäristö, kotihoidon ja välimuotoisen asumisen ympäristöt, toi-
minta- ja työkeskukset, työpajat, palvelukeskukset, kylpylät, terveyskeskusten vuode-
osastot ja kuntoutumisyksiköt sekä erilaiset kuntoutumiseen liittyvät kolmannen sektorin 
työpaikat.  

 
 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa 

suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta moni-
ammatillisessa yhteistyössä erilaisissa työympäristöissä. Lähihoitaja osaa myös sairaiden 
ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten hoitoa ja kasvatusta. Hän osaa ohjata yk-
sittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä sekä tukea lasten ja nuorten välistä vuoro-
vaikutusta. Hän osaa toimia vastuullisesti, lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti. Lähihoitaja 
hyödyntää työssään lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tietoperustaa. Lasten ja 
nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata perheitä 
yhteiskunnan tarjoamien palveluiden ja tukitoimien hyödyntämisessä. Hän osaa edistää 
lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uh-
katekijöitä sekä ehkäistä niiden syntymistä. Tyypillisiä lasten ja nuorten hoidon ja kasva-
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tuksen osaamisalan suorittaneiden työympäristöjä ovat erilaiset varhaiskasvatuksen toi-
mintaympäristöt esim. päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten sairaa-
lat sekä perhetyö.  

 
 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa edistää työs-

sään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, osallistua mielenterveys- ja päihdeongelmien 
ehkäisyyn sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa. Hän osaa suunni-
tella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisen mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ja -potilaan hoito- 
ja kuntoutusprosessia. Lähihoitaja osaa arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toi-
mintakykyisyyttä, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä sekä turvallisuuden ja avun tar-
vetta. Lähihoitaja hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa sekä mielenter-
veys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä erilaisissa toimintaympäristöissä. Mie-
lenterveys- ja päihdetyön osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työ on ihmissuhdetyötä, 
jota tehdään yhdessä asiakkaan ja potilaan, hänen perheensä sekä moniammatillisen 
työryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Työ vaatii oman persoonallisuuden käyt-
töä, jatkuvaa itsensä ja itsetuntemuksensa kehittämistä sekä kykyä huolehtia omasta 
työhyvinvoinnista. Tyypillisiä tämän osaamisalan suorittaneiden työpaikkoja ovat mielen-
terveys- ja päihdehuollon yksiköt joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.  

 
 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa moniamma-

tillisen työryhmän jäsenenä sekä itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan 
ja potilaan sairaanhoitoa, huolenpitoa ja kuntoutumista erilaisissa toimintaympäristöissä. 
Hän hyödyntää työssään sairaanhoidon ja huolenpidon monitieteistä tietoperustaa. Työs-
sä korostuvat asiakkaan ja potilaan terveyden, toimintakyvyn, turvallisuuden ja hyvinvoin-
nin edistäminen sekä niitä uhkaavien tekijöiden ehkäisy ja torjuminen. Sairaanhoidon ja 
huolenpidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa ohjata potilasta tai asiakasta ravit-
semuksessa, terveissä elintavoissa ja toimintakykyä edistävässä liikunnassa sekä toteut-
taa lääkehoitoa. Lähihoitaja osaa edistää asiakkaan tai potilaan vuorovaikutusta ympäris-
tönsä kanssa, päivittäisistä toimista selviytymistä sekä ohjata ja antaa tukea erilaisten so-
siaalisisten ongelmien selvittämisessä. Sairaanhoito ja huolenpito edellyttävät lähihoitajal-
ta itsenäistä päätöksentekoa ja jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. Tyypillisiä tämän 
osaamisalan suorittaneen lähihoitajan työpaikkoja ovat terveyskeskukset, sairaalat, yksi-
tyinen terveydenhuolto, vanhainkodit, palvelukeskukset tai asiakkaan koti.   

 
 Suun terveydenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa toimia suun tervey-

denhuollon palvelujärjestelmässä moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä sekä ohjata asi-
akkaita ja potilaita palvelujen käytössä. Hän osaa huolehtia aseptisen toimintaperiaattei-
den mukaan hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä välineiden huollosta. Suun ter-
veydenhoidon osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa arvioida eri-ikäisten asiakkaiden 
tai potilaiden suun terveydentilaa ja ohjata asiakkaita tai potilaita suun terveyden edistä-
misessä. Lähihoitaja osallistuu suun tutkimukseen, paikkaus- ja juurenhoitoon, hampaan-
poistoon ja iensairauksien hoitoon moniammatillisen hoitotiimin jäsenenä. Lisäksi hän 
osaa oman alansa lääkehoidon. Hän osaa käyttää alansa perustyövälineitä, työmenetel-
miä ja materiaaleja, toimia ergonomisesti sekä tunnistaa työhönsä liittyvät terveyshaitat. 
Hän osallistuu myös oikomishoidon, suukirurgian, protetiikan ja purentafysiologian hoito-
toimenpiteisiin hoitotiimin tukemana. Hän hyödyntää työssään suun terveydenhoidon tie-
toperustaa. Työympäristöjä ovat julkiset ja yksityiset suun terveydenhuollon yksiköt.  

  
 Vammaistyön osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on valmiudet suunnitella, to-

teuttaa ja arvioida asiakaslähtöisesti eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureis-
ta tulevien asiakkaiden hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta moniammatillisen työryhmän jä-
senenä. Hän hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa. Hän kunnioittaa vammai-
sen asiakkaan itsemääräämisoikeutta, osaa tukea hänen osallisuuttaan ja tunnistaa 
oman vallankäyttötapansa. Lähihoitaja osaa kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa 
ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Hän osaa 
käyttää vammaistyön apuvälineitä ja ohjata asiakasta niiden turvallisessa käytössä. Hän 
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osaa tukea ja ohjata vammaista asiakasta terveyden edistämisessä sekä kohdata haas-
tavasti käyttäytyviä asiakkaita. Vammaistyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa 
suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa vammaiselle asiakkaalle viihtyisän ja turvallisen 
asuin- ja elinympäristön. Työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhteistyössä vammaisen 
itsensä, hänen läheistensä sekä moniammatillisen työryhmän kanssa. Työ vaatii luovaa 
ongelmanratkaisutaitoa sekä jatkuvaa oman työn kehittämistä. Tyypillisiä tämän osaa-
misalan suorittaneen lähihoitajan työpaikkoja ovat erilaiset vammaistyön toimintaympäris-
töt. 

 
 Vanhustyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida 

vanhuksen tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista edistävää 
hoitoa ja palvelua ja sosiaalista vuorovaikutusta erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän 
osaa ohjata ja tukea vanhusta tai muistisairasta ihmistä päivittäisissä toiminnoissa ja 
omaa elämää koskevassa päätöksenteossa sekä tukea hänen osallisuuttaan yhdessä lä-
heisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Toiminnassaan hän osaa ottaa huomioon asiak-
kaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen. Hän osaa toiminnallaan 
edistää asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää. Vanhustyön osaamisalan suo-
rittanut lähihoitaja osaa ohjata vanhuksia ja heidän läheisiään fyysisen ja psyykkisen ter-
veyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja 
toimintakykyä edistäviä työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden. Hän osaa 
kehittää ammattitaitoaan ja vanhustyötä sekä hyödyntää oman alansa moniammatillista 
tietoperustaa. Tyypillisiä vanhustyön osaamisalan työpaikkoja julkisella, yksityisellä ja 
kolmannella sektorilla ovat kotihoito, päivätoiminta, palvelutalot ja -keskukset, demen-
tiayksiköt, vanhainkodit ja sairaalat.  

 
 Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia yrittä-

jyyteen. Koulutuksen tavoitteena on myös tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasa-
painoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opinto-
valmiuksien, ammatillisen kehittymisen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuoli-
sen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. (L630/1998, 5 §, muutos 
787/2014). 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito-
vaatimuksiin ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin sekä niiden arviointikritee-
reihin. Avaintaitojen tavoitteena on tukea sellaisen osaamisen kehittymistä, jota tarvitaan 
jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelä-
män muuttuvissa tilanteissa selviytymisessä. 
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 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostuminen  

2. Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osp 

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp 

2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 70 osp 
 

   2.12 Valinnaiset tutkinnon osat, 15 osp 

Tutkinnon osista 2.12.1 – 2.12.17. 

 

2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 20  2.12.4 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämi-
nen 

15 

2.1.2 Hoito ja huolenpito 30  2.12.8 Vanhusten kotihoito ja huolenpito 15 

2.1.3 Kuntoutumisen tukeminen 20     

2.6 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 
osaamisalan pakollinen tutkinnon osa, 50 
osp 

  Vaihtoehdot 2.12.1 - 2.12.3, 2.12.5 - 2.12.7 ja 2.12.9 - 2.12.17 
opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun kautta tai muiden 
koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

2.6.1 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50     

2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan 
pakollinen tutkinnon osa, 50 osp 

     

2.7.1 Mielenterveys- ja päihdetyö 50     

2.8 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan 
pakollinen tutkinnon osa, 50 osp 

     

2.8.1 Sairaanhoito ja huolenpito 50     

3. Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp 

  Pakolliset       Valinnaiset  

3.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  11    Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen   

3.1.1 Äidinkieli 5    Äidinkieli 0 - 3 

3.1.2 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1    Toinen kotimainen kieli, ruotsi 0 - 3 

3.1.3 Vieraat kielet 2    Vieraat kielet 0 - 3 

3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  9    Matemaattis-luonnontieteellinen osaami-
nen 

  

3.2.1 Matematiikka 3    Matematiikka 0 - 3 

3.2.2 Fysiikka ja kemia 2    Fysiikka ja kemia 0 - 3 

3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntä-
minen 

1    Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyn-
täminen 

0 - 3 

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

 8    Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen 

  

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1    Yhteiskuntataidot 0 - 3 

3.3.2 Työelämätaidot 1    Työelämätaidot 0 - 3 

3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1    Yrittäjyys ja yritystoiminta 0 - 3 

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2     Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 0 - 3 

    3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  7 

    3.4.1 Kulttuurien tuntemus 0 - 3 

    3.4.2 Taide ja kulttuuri  0 - 3 

    3.4.3 Etiikka 0 - 3 

    3.4.4 Psykologia 0 - 3 

    3.4.5 Ympäristöosaaminen 0 - 3 

    3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista 0 - 3 

4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp 

4.1 Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista tutkinnon osista  

4.2 Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa  

4.3 Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 

4.4 Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista  

4.5 Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa  
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 Ammatillisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien valinnaisista tutkin-

non osista toteutetaan Lasten- ja nuorten mielenterveyden edistäminen ja Vanhusten ko-
tihoito ja huolenpito. Opiskelijan valinnan osuessa muihin tutkinnon osiin, ne voivat toteu-
tua henkilökohtaisen opintopolun kautta, työssäoppimalla tai muiden koulutuksen järjestä-
jien tarjonnasta.  

 
 Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osat  
 
 Toteutetaan vuosittain vahvistettavan paikallisen tarjonnan mukaan. 
 
 Vapaasti valittavat tutkinnon osat  
 
 Toteutetaan opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun mukaan yhteisten tutkinnon osien 

valinnaistarjonnasta, koulutuksen järjestäjän tarjolla olevista opintopoluista, työssäoppi-
misen kautta tai muiden koulutuksen järjestäjien tarjonnasta.  

 Opintojen etenemisen ajoitus ja järjestäminen kolmelle vuodelle 

 
 Tutkinnossa edetään tutkinnon osittain ja opintojen tarjonta on suunniteltu kolmelle vuo-

delle. Tutkinnon osa opitaan työelämän toimintakokonaisuuksina, työprosessin mukaan 
edeten. Suunnitellusta järjestyksestä ja toteutuksesta voidaan poiketa opiskelijan henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opinnot voivat lyhemmät kuin kolme vuot-
ta, jos opiskelijalla on osaamisen tunnustamisia.  

 
 Tutkinnon osat on kirjattu seuraavassa taulukossa perustutkinnon perusteiden mukaisesti 

numeroiden. Taulukosta näkyy myös ammattiosaamisen näyttöjen ja työssäoppimisen 
suunniteltu ajoitus. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa työssäoppimalla hankitaan 
osaamista vähintään 30 osp edellyttämä määrä. Työssäoppiminen sijoittuu ensimmäisel-
le, toiselle ja kolmannelle opiskeluvuodelle tai opiskelijalle tehdyn, henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaisesti.  
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Sosiaali- ja terveysalan perustut-
kinto 

osp 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi 

2.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 135     1.                     

2.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus  20                         

2.1.2 Hoito ja huolenpito  30                         

2.1.3 Kuntoutumisen tukeminen  20                         

2.6 
 

Lasten ja nuorten hoidon ja kasva-
tuksen osaamisala 

                         

2.6.1 Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50                         

2.7 Mielenterveys- ja päihdetyön 
osaamisala  

                         

2.7.1 Mielenterveys- ja päihdetyö 50                         

2.8 Sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala 

                         

2.8.1 Sairaanhoito- ja huolenpito 50                         

2.12 Valinnaiset tutkinnon osat 15                         

2.12.4 Lasten ja nuorten mielenterveyden 
edistäminen  

15                         

2.12.8 Vanhusten kotihoito- ja huolenpito  15                         

3. Yhteiset tutkinnon osat 35                         
3.1.1 Viestintä- ja vuorovaikutusosaami-

nen 

11                         

3.1.2 Äidinkieli 5                         
3.1.3 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1                         
3.1.4 Vieraat kielet 2                         
3.2 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen 

9                         

3.2.1 Matematiikka 3                         
3.2.2 Fysiikka ja kemia 2                         
3.2.3 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen  

hyödyntäminen 

1                         

3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä 
tarvittava osaaminen 

8                         

3.3.1 Yhteiskuntataidot 1                         
3.3.2 Työelämätaidot 1                         
3.3.3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 

 
 

                        

3.3.4 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja 
terveystieto 

2                         

3.4 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaa-
minen 

7                         

3.4.1 Kulttuurien tuntemus                          
3.4.2 Taide ja kulttuuri                          
3.4.3 Etiikka                          
3.4.4 Psykologia                          
3.4.5 Ympäristöosaaminen                          
3.4.6 jokin 3.1.1 - 3.3.4 kohdista                          
4. Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 

10 osp 

10                         

 
Taulukko kuvaa yhden aloittavan ryhmän opintojen sijoittumista. Yhteisten tutkinnon 
osien opintojen sijoittelussa voidaan perustelluista syistä poiketa suunnitellusta.  

   
Tutkinnon osien sijoittuminen  
Työssäoppiminen  
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 Opintopolkuvaihtoehtoja 

 
 Tutkinnon osittain etenevässä opintojen tarjonnassa opiskelijan henkilökohtainen opinto-

polku voi muodostua useasta erilaisesta vaihtoehdosta. Opiskeluaika riippuu osaamisen 
hankkimiseen kuluvasta ajasta. Sitä voidaan joustavoittaa tai nopeuttaa henkilökohtaisilla 
valinnoilla, henkilökohtaisesti mitoitetun tai ajoitetun työssäoppimisen kautta tai hankki-
malla esimerkiksi samanaikaisesti useamman tutkinnon osan osaamista.  

 
 Alla olevissa esimerkeissä opintopolun pohjana on pakollisten tutkinnonosien suunniteltu 

opintojen tarjonta joiden lisäksi valitaan opintoja ammatillista valinnaisista, yhteisistä, tai 
vapaasti valittavista tutkinnon osista.  

   
Esimerkkejä opin-
topoluista 

Ammatilliset valinnaiset 
tutkinnon osat, 15 osp 

Yhteisten tutkinnon osien valin-
naiset, 16 osp 

Vapaasti valittavat tut-
kinnon osat, 10 osp 

Peruspolku työ-
elämään, Lähihoi-
tajan pakolliset 
tutkinnon osat 
täydennettynä 
yhdellä valinnaisel-
la osaamisalan 
opinnoilla 

Vanhusten kotihoito- ja 
huolepito tai  
Lasten ja nuorten mie-
lenterveyden edistämi-
nen 
 
Muu Luksian tarjonnas-
ta valittu kokonaisuus 

Valinnaisten erilaiset yhdistel-
mät esim. englanti, ruotsi, ma-
tematiikka, tieto- ja viestintä-
tekniikka sekä sen hyödyntä-
minen, työkyvyn ylläpitäminen, 
liikunta ja terveystieto, taide ja 
kulttuuri, kulttuurien tuntemus.  

Työssäoppien sosiaali- 
ja terveysalan työkoke-
mus 
 
täydentävät opinnot/ 
AMK tai muu ammatilli-
nen osaaminen 

Lukio-opinnoilla 
täydennetty polku 
jatko-opintoihin 
esim. AMK, opetta-
jankoulutus 
 tai muulle alalle 

Sosiaali- ja terveysalan 
tutkinnon osat ja muista 
tutkinnoista soveltuvat 
kokonaisuudet  tai 
lukio-opinnot 

Lukio-opinnot verkko- opintoina 
tai iltaopintoina.  
 
valinnaisten yhdistelmät 

Lukio-opinnot ja työssä-
oppien sosiaali- ja ter-
veysalan työkokemus 

Huippuosaajaksi tai 
jatko-opintoihin  
AMK, opettajan-
koulutus tai muu 
ala 

Huippuosaajana toimi-
minen tai sosiaali- ja 
terveysalan kokonai-
suudet yksilöllinen 
suunnitelma kilpailu-
valmennukseen ja 
työssäoppimiseen 

Valinnaisten erilaiset yhdistel-
mät esim. englanti, ruotsi, ma-
tematiikka, tieto- ja viestintä-
tekniikka sekä sen hyödyntä-
minen, työkyvyn ylläpitäminen, 
liikunta ja terveystieto, taide ja 
kulttuuri, kulttuurien tuntemus. 
tai lukio-opinnot ja valinnaisten 
yhdistelmät 

Työssäoppien sosiaali- 
ja terveysalan työkoke-
musta, kilpailuvalmen-
nusta yksilöllisen suun-
nitelman mukaan 

Polku toisen tutkin-
non tai lukion jäl-
keen muodostuu 
pakollisista tutkin-
non osista 120 osp 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta tai 
lukio-opinnoista  

Tutkinnon osa jo valmiista 
tutkinnosta tai lukio-opinnoista, 
mahdollisesti valinnaisten yh-
distelmillä täydentäen 

Tutkinnon osa jo val-
miista tutkinnosta, sosi-
aali- ja terveysalan 
perustutkinnosta, tai 
lukio-opinnoista 

 

 Opintojen ohjaus 

 
 Opinto-ohjauksen yhteiset linjaukset on kirjattu Luksian opetussuunnitelman yhteiseen 

osaan. Opinto-ohjaus on opiskelijan koko opintojen ajan kestävä prosessi, jossa opiskeli-
ja saa opettajilta, ammatillisilta ohjaajilta, erikoisammattihenkilöiltä, opinto-ohjaajilta ja 
muilta opiskelijahuollon toimijoilta tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja kannustusta opinto-
jensa eri vaiheissa. Opinto-ohjauksen eri osa-alueita ovat kasvatuksellinen ohjaus, oppi-
misen ja opiskelun ohjaus sekä uraohjaus. Oppimisen ja opiskelun ohjauksen sekä ura-
ohjauksen kannalta keskeinen väline on opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitel-
ma eli HOPS. Opiskelijan kanssa käydään HOPS -keskustelu vähintään kaksi kertaa 
vuodessa ja keskustelussa sovitut asiat kirjataan HOPS -lomakkeelle. 

 
 Opinto-ohjauksen suunnittelun ohjeena toimivat Luksian intranetistä löytyvä Opinto-

ohjaussuunnitelma ja Ryhmänohjaajan käsikirja.  
 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  11 (66) 
Opetussuunnitelma 

 Opinto-ohjauksen käytännön toteutus kuuluu koko oppilaitoksen henkilökunnalle. Jokai-
sen Luksialaisen tehtävä on ohjata opiskelijaa esim. puuttumalla epäasialliseen käyttäy-
tymiseen ja muihin järjestyssääntörikkomuksiin.   

 Yrittäjyys 

 
 Opetusministeriö on linjannut yrittäjyyden suuntaviivat koulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus 

on osa elinikäistä oppimista, jossa ihmisen koulutus- ja oppimispolkujen eri vaiheissa yrit-
täjyyteen liittyvät valmiudet kehittyvät.  

 
 Omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa henkilökohtaisia ominaisuuksia ja asennetta, jolla am-

mattilainen suhtautuu työhönsä. Se ilmenee mm. oma-aloitteisuutena, tunnollisuutena, 
kekseliäisyytenä, rohkeutena ja luovuutena työssä. Omaehtoinen yrittäjyys sisältyy elin-
ikäisen oppimisen avaintaitojen arviointikriteereihin.  

 
 Sisäinen yrittäjyys ilmenee tapana toimia ja työskennellä työyhteisössä. Sisäisen yrittä-

jyyden esimerkkeinä pidetään yrityksen ja yhteisön menestymistä edistävien mahdolli-
suuksien havaitsemista ja niihin tarttumista. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien ammatil-
listen tutkinnonosien ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.  

 
 Ulkoinen yrittäjyys eli yrittäjänä toimiminen sisältyy yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin 

ja opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja syventää osaamistaan valinnaisilla yrittäjyys 
opinnoilla. Luksiassa opiskelijan on mahdollista valita myös ammatillisiin valinnaisiin opin-
toihinsa 15 osaamispisteen laajuiset yrittäjyys -opinnot. 

 
 Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi 

 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista on tämän ope-
tussuunnitelman liitteenä (Liite 1).   

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

 
 Opiskelijalla on oikeus saada sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteiden ammat-

titaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita vastaavaa osaamistaan tunnistettua ja tunnustet-
tua. Ennen tutkinnon opintojen alkamista, ennen tutkinnonosan opintoja tai tutkinnon suo-
rittamisen aikana selvitetään, millaista osaamista opiskelija on hankkinut aiemmilla opin-
noillaan tai tehdyllä työllä. Aiemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perus-
teiden ammattitaitovaatimuksiin tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osaamistavoit-
teisiin.  

 
 Opintojen aloitusvaiheessa opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan Tullaan tutuk-

si -haastattelulla ja lähtötason kartoituksella (testit). Näiden tietojen pohjalta laaditaan 
opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) siten kuin ryhmänohjaajan kä-
sikirjassa on ohjeistettu. HOPS päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa käytävien 
HOPS -keskusteluiden pohjalta.  

 
 Tämän lisäksi ennen uuden tutkinnon osan tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueen opin-

tojen aloittamista opettaja selvittää onko opiskelijalla aiemmin hankittua tutkinnonosan tai 
osa-alueen osaamista. Tämän perusteella opiskelija ohjataan hakemaan osaamisen tun-
nustamista, jos hänellä on selvitys osaamisestaan (esim. tutkintotodistus, työtodistus 
tms.). Jos opiskelijalla ei ole riittävää selvitystä osaamisestaan, voidaan hänen työskente-
lyään havainnoida, häntä voidaan haastatella, voidaan järjestää harkittu mahdollisuus 
ammattiosaamisen näyttöön tai mahdollisuus osoittaa osaamisensa muilla tavoilla. 
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 Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa koskevia erityismääräyksiä 

 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja on terveydenhuollon am-

mattihenkilöistä annetun asetuksen mukaan nimikesuojattu terveydenhuollon ammatti-
henkilö. Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjän tulee sosiaali- ja terveysalan perustutkinnos-
sa ottaa huomioon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain tarkoitus edistää 
potilasturvallisuutta sekä terveydenhuollon palveluiden laatua varmistamalla, että lähihoi-
tajalla on ammattitoiminnan edellyttämä koulutus, muu riittävä ammatillinen pätevyys ja 
ammattitoiminnan edellyttämät muut valmiudet. Vastaavasti koulutuksen ja tutkinnon jär-
jestäjän tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa laki sosiaalihuol-
lon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoitus edistää asiakaslähtöisyyttä, asiakassuh-
teen luottamuksellisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaa-
lihuollossa. 

  
 Edellä todettujen lähihoitajan ammatin harjoittamiseen liittyvien säädösten toteutuminen 

on otettu huomioon sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatillisten pakollisten ja 
keskeisten ammatillisten valinnaisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksissa ja arvi-
oinnissa. Jotta tutkinnon suorittanut voi toimia sosiaali- ja terveysalalla ammattihenkilönä, 
on varmistettava riittävän pätevyyden ja ammattitoiminnan edellyttämien valmiuksien 
saavuttaminen tutkintoa suoritettaessa siten, että toimitaan laajasti ja monipuolisesti ai-
doissa asiakas- ja potilastilanteissa. 

 Arvioinnista ammatillisessa erityisopetuksessa 

 
 Erityisopetusta saavan opiskelijan arvioinnissa tulee noudattaa samoja periaatteita kuin 

muidenkin opiskelijoiden arvioinnissa. Mikäli sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa 
mukautetaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamisen arvi-
ointia merkittävästi, opiskelija ei voi saada sellaista tutkintotodistusta, joka antaisi oikeu-
den terveydenhuollon ammatin harjoittamiseen. Lääkehoitoa koskevaa mukauttamista ei 
voida tehdä lainkaan.  

 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset  

 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista 

määrätään Opetushallituksen määräyksessä ”Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaati-
mukset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja näyttötutkintoon valmistavassa koulutuk-
sessa ammatillisissa perustutkinnoissa” (91/011/2014). Opiskeluoikeuden peruuttaminen 
on tiettyjen edellytysten täyttyessä (630/1998, 32 §) mahdollistettu valtioneuvoston ase-
tuksissa (811/1998 ja 812/1998) määrättyjen koulutusalojen tutkinnoissa (SORA-
tutkinnot), kun niiden opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisen, potilaan, 
asiakkaan tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. 

 
 Lähihoitajan ammatillisen perustutkinnon terveydentilavaatimuksista keskeisiä ovat haki-

jan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Kun opiskelijaksi hakija hakee yhteis-
haussa sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen peruskoulutukseen, häntä pyydetään ilmoit-
tamaan oma terveydentila-arvio ja vertaamaan sitä tutkinnon perusteiden mukaisiin ter-
veydentilavaatimuksiin. Opiskelijaksi hakijaa pyydetään sähköisessä hakulomakkeessa 
olevassa valikossa valitsemaan terveydentilaan liittyviä asioita, joissa hän arvioi itsellään 
mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita. Jos hakijan antaman ilmoituksen 
perusteella ilmenee aihetta, koulutuksen järjestäjä voi pyytää tarkempia terveyden tilatie-
toja, joiden avulla hän voi arvioida opiskelusta ja opiskelun edellyttämistä toiminnoista 
suoriutumista. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hakijaa toimittamaan lääkä-
rin arvion siitä, soveltuuko opiskelijaksi hakijan terveydentila kyseiseen tutkintoon. Jos 
opiskelijaksi hakijaa pyydetään toimittamaan opiskelijaksi ottamisen arviointia varten ter-



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  13 (66) 
Opetussuunnitelma 

veydentilaansa koskevia tietoja, koulutuksen järjestäjä antaa todistuksen tai lausunnon 
antajalle tiedot ko. henkilön hakeman koulutusalan ja tutkinnon terveydentila- ja toiminta-
kykyvaatimuksista. Opiskelijaksi hakijaa voidaan pyytää viemään lääkärille tiedot edellä 
mainituista asioista. Opiskelijaksi hakijan terveydentilaa ja toimintakykyä koskevia tietoja 
voivat tarvittaessa antaa myös muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten fysiotera-
peutit, psykologit ja toimintaterapeutit (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
559/1994, asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 564/1994). 

 
 SORA-säädösten (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen, OPH: oppaat ja käsikirjat 

2013: 1) tavoitteena on parantaa koulutuksen ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta ja 
lisätä koulutuksen ja tutkinnon järjestäjien mahdollisuutta puuttua opiskelijan soveltumat-
tomuuteen ja häntä koskeviin turvallisuuskysymyksiin. Säädösmuutoksilla pyritään edis-
tämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta 
sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Opiskelijalla on oikeus 
turvalliseen opiskeluympäristöön ja koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus laatia turvalli-
suutta parantavia määräyksiä ja valvoa niiden noudattamista. Säädökset koskevat myös 
aikuiskoulutusta. Säädöksiä valmisteltaessa keskeisiä arvolähtökohtia ovat olleet esteet-
tömyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, vastuullisuus, ennaltaehkäisevyys sekä yhteistoi-
minnallisuus. Päätavoitteena on turvallisuus sekä opiskelussa että työelämässä. 

 
 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajan tutkintokohtaiset terveydentilavaati-

mukset ja opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen pohjautuu seuraaviin lakei-
hin ja säädöksiin (OPH, Koulutuksen järjestäjän keinoja puuttua opiskeluun soveltumat-
tomuuteen, Opas SORA-säädösten ja määräysten toimeenpanoon ammattikoulutukses-
sa, Oppaat ja käsikirjat 2013:1). 

 
o Laki ammatillisesta koulutuksesta (AKL 630/1998) 
o Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (AAL 631/1998) 
o Rikosrekisterilaki (770/1993) 
o Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta (956/2011) 
o Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (VNA 811/1998) 
o Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (VNA 812/1998) 
o Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ajoterveydestä (1181/2011) 
o Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) 
o Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä (564/1994) 
o Terveydenhuoltolaki (1326/2010) sekä sen 23 §:n nojalla 26.11.2011 annettu Valtio-

neuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä las-
ten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhoidosta 

o Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) 
o Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002). 
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2 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset ja osaamisen arviointi 

 Pakolliset tutkinnon osat  

 Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
 Opiskelija osaa 

o kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa 
o tunnistaa eri- ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja kehitykseen liit-

tyviä vahvuuksia ja tarpeita 
o asettaa kasvua ja kehitystä tukevia tavoitteita 
o toimia asiakkaan kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta 
o arvioida toimintaansa sekä kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman toteutumista 
o edistää ja tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä terveyttä, turvallisuutta ja hyvin-

vointia  
o ohjata ja tukea asiakasta päivittäisissä toiminnoista 
o ohjata erilaisia asiakasryhmiä 
o työskennellä eri asiakasryhmiä koskevien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasva-

tusalan säädösten, määräysten, ohjeiden ja toimintaperiaatteiden mukaan 
o ottaa vastuun oppimisestaan ja arvioida ammatillista kehittymistään 
o hakea tietoa ja käyttää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä 
o noudattaa työryhmän sääntöjä ja toimia työyksikön työhyvinvointi- ja – turvallisuusoh-

jeiden mukaan 
   
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 (http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf)  
 
  Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu hoiva-avustajan 

tutkinnossa kasvun tukemisen ja ohjauksen tutkinnon osa. Koko tutkinnon osan osaami-
sen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä myös järjestämällä opiskelijalle am-
mattiosaamisen näyttö. Lisäksi elintarvikehygieniaosaaminen voidaan tunnistaa ja tun-
nustaa osoitetulla hygieniaosaamisella. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo han-
kittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käy-
tänteiden mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Kasvun ja kehityksen ammatillinen tukeminen arjessa 6 osp 
o Eri-ikäisten ohjaus yksilöinä ja ryhmissä 6 osp 
o Lähihoitaja kasvun tukemisen ja ohjauksen toteuttajana 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

 Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Opiskelija toimii 
alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyt-
tää vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  15 (66) 
Opetussuunnitelma 

Opiskelija huolehtii omasta työ- ja toimintakyvystään ja työturvallisuudesta. Hän arvioi 
vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan ja kehittää omaa oppimistaan ja toimintaansa pa-
lautteen perusteella.  

 
Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 

 
 Tutkinnon osaan voidaan integroida oppimistavoitteita samaan aikaan eteneviksi suunni-

telluista yhteisistä tutkinnon osista. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: äidinkieli. Yh-
teiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: työelämätaidot sekä yrittäjyys ja yri-
tystoiminta. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen: matematiikka, tieto- ja viestintä-
tekniikka sekä sen hyödyntäminen. Sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta voidaan 
integroida: psykologia, etiikka, taide- ja kulttuuri ja kulttuurien tuntemus. 

 Kasvun ja kehityksen ammatillinen tukeminen arjessa  

 
 Opiskelija tutustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmiin ja palveluihin sekä 

saa valmiuksia ohjata asiakkaita käyttämään tarvittavia palveluita ja etuuksia. Hän hankkii 
tietoa kasvun tukemiseen liittyvistä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatusalan sää-
döksistä, määräyksistä, ohjeista ja toimintaperiaatteista. Hän oppii edistämään ja tuke-
maan asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä ohjaamaan asiakasta päivittäisessä toiminnas-
sa. Hän harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan perusruokaa ja leivonnaisia elintar-
vikehygienian vaatimusten mukaisesti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet. Hän hankkii 
tietoa eri lähteistä sekä hyödyntää tietotekniikkaa ja dokumentointivälineitä. 

  
 Keskeinen sisältö 

o Sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen toimintajärjestelmä sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon historia 

o Sosiaali- ja terveysalan arvoperusta ja lähihoitajan ammattietiikka 
o Kasvun tukemiseen ja ohjaukseen liittyvä keskeinen lainsäädäntö 
o Eri asiakasryhmiä koskevia suosituksia ja toimintaperiaatteita  
o Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tukeminen 
o Kasvun tukeminen ja ohjaus päivittäisessä toiminnassa  
o Ravitsemussuositukset, perusruuan valmistuksen periaatteet ja elintarvikehygienian 

vaatimukset 
o Oman oppimisen ja ammatillisen kasvun edistäminen 

 
        Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan toimimaan ammatillisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä 

ohjaamaan asiakasta arjessa. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan varhaiskasva-
tuksen toimintaympäristöissä.  

 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-

pimisen arviointi perustuu suhteessa kasvun tukemisen ja ohjaamisen arvioinnin kohtei-
siin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arvioin-
tiin osallistuvat oppimista ohjanneet opettajat ja opiskelija. Mikäli oppiminen ei ohjauksen 
ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan 
opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun työelämälähtöisen toimintakoko-
naisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi merkinnäl-
lä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
Oppimisen eteneminen 
 
Tämä työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja kas-
vun tukemisen ja ohjauksen toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
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 Oppimisympäristöt  
 
 Toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa op-

pimisympäristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa.  
 
 Oppimismenetelmät 
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän oppimistar-

peiden mukaisesti, esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja simuloidut asia-
kastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, tieto- ja vies-
tintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, ongelmaratkai-
sutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

  
 Oppimismateriaalit 
 

Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, hoito- ja kasvatustyön materiaali ja välineistö.  
 

 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
 

 Eri-ikäisten ohjaus yksilöinä ja ryhmässä  

 
Opiskelija oppii tunnistamaan eri- ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvuun ja 
kehitykseen liittyviä vahvuuksia ja tarpeita. Hän oppii asettamaan tavoitteita asiakkaan 
kasvua ja kehitystä tukevan suunnitelman pohjalta ja saa valmiuksia arvioida suunnitel-
man toteutumista. Opiskelija harjoittelee tukemaan asiakkaan hyväksyttävää toimintaa ja 
asettamaan tarkoituksenmukaisesti rajoja. Hän oppii tarjoamaan asiakkaille erilaisia toi-
mintamahdollisuuksia ja toimintaympäristöön soveltuvia menetelmiä sekä käyttämään 
luovan toiminnan menetelmiä ja työtapoja. Opiskelija oppii huomioimaan toimintaympäris-
tön turvallisuuden, viihtyisyyden ja esteettisyyden. Hän harjaantuu ohjaamaan ja ymmär-
tämään erilaisia asiakasryhmiä ja ryhmien toimintaan liittyviä lainalaisuuksia. 

 Keskeinen sisältö 
o Eri-ikäisten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys ja sen tukeminen 
o Kulttuurien tuntemus kasvatus- ja hoitotyössä 
o Hoito- ja kasvatustyön prosessi 
o Kasvatustietoisuus ja kasvatustyylit 
o Suotuisa kasvuympäristö ja erilaiset mahdollisuudet toimintaan 
o Luovan toiminnan menetelmät 
o Ryhmän- ja yksilöohjauksen menetelmät 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opiskelijaa ohjataan asiakkaiden ohjaukseen yksilöinä ja ryhmissä erilaisia menetelmiä 
käyttäen. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen toimintaympä-
ristöissä. 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa kasvun tukemisen ja ohjauksen arvioinnin kohteisiin 
ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arviointiin 
osallistuvat oppimista ohjanneet opettajat ja opiskelija. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja 
arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan ope-
tukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun työelämälähtöisen toimintakokonai-
suuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S 
opiskelijahallintajärjestelmään.  
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Oppimisen eteneminen 

 
Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 
kasvun tukemisen ja ohjauksen toteuttajana toimintakokonaisuutta. 

Oppimisympäristöt  
 

Toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa op-
pimisympäristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa.  

Oppimismenetelmät 
 

Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän oppimistar-
peiden mukaisesti, esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja simuloidut asia-
kastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, tieto- ja vies-
tintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, ongelmaratkai-
sutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

Oppimismateriaalit 
 

Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, hoito- ja kasvatustyön materiaali ja välineistö.  

Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Lähihoitaja kasvun tukemisen ja ohjauksen toteuttajana 

 
Opiskelija toimii vuorovaikutustilanteissa erilaisissa kasvun tukemisen ja ohjauksen toi-
mintaympäristöissä: ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä (päiväkoti, 
ryhmäperhepäivähoito) tai kouluissa, oppilaskodeissa, koulujen ja oppilaitosten asuntola-
toiminnassa tai päiväkerhoissa. Perustelluista syistä kyseeseen voi tulla jonkin muun 
asiakasryhmän (kuten vanhukset, vammaiset) toimintaympäristö tai alan työpaikka. 

Opiskelija kohtaa asiakkaan ammatillisesti. Hän työskentelee sosiaali- ja terveysalan se-
kä toimintaympäristön toimintaperiaatteita noudattaen moniammatillisen työryhmän jäse-
nenä. Opiskelija noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Hän 
tukee ja ohjaa suunnitelmallisesti eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvua 
ja kehitystä. Opiskelija edistää ja tukee asiakkaan kasvua, kehitystä, terveyttä, hyvinvoin-
tia ja turvallisuutta päivittäisessä toiminnassa. Hän tarjoaa asiakkaalle luovasti erilaisia 
toimintamahdollisuuksia huomioiden toimintaympäristöön soveltuvat menetelmät, materi-
aalit, välineet ja tilat.  

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan tukemaan ja ohjaamaan eri-ikäisen asiakkaan kasvua ja kehitystä. 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa kasvun tukemisen ja ohjauksen arvioinnin kohteisiin 
ja sisältöihin. Arvioinnin kohteet ovat: työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välineiden 
ja materiaalien hallinta, työn perustana olevan tiedon hallinta ja elinikäisen oppimisen 
avaintaidot. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arviointiin 
osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja. Mikäli oppi-
minen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muu-
tokset opiskelijan ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun työelämälähtöisen toiminta-
kokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi mer-
kinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  
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 Osaamisen arviointi 
 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ensisijaisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäris-
töissä (päiväkoti, ryhmäperhepäivähoito) tai kouluissa, oppilaskodeissa, koulujen ja oppi-
laitosten asuntolatoiminnassa tai päiväkerhoissa. Perustelluista syistä kyseeseen voi tulla 
jonkin muun asiakasryhmän (kuten vanhukset, vammaiset) toimintaympäristö tai alan 
työpaikka. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa 
tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa pai-
kassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Osaaminen arvioidaan 
ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvioinnilla kun osaaminen 
on ohjaus- ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Kasvun tukemisen ja ohjauksen 
osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja. Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 Hoito- ja huolenpito, 30 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
 Opiskelija osaa 

o asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä 
o laatia tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja huolenpitoa edistä-

vän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioida sitä 
o tukea asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa 
o tarkkailla asiakkaan tai potilaan elintoimintoja ja toimintakykyä sekä kirjata havainto-

jaan ja tiedottaa niistä 
o tehdä asiakas- ja potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä hyödyntäen hoidon ja huo-

lenpidon tietoperustaa 
o toteuttaa muisti-, pitkäaikais- ja kansansairauksia (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, 

diabetes, epilepsia, Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, reuma, aivoverenvuoto, ai-
voinfarkti, mielenterveys- ja päihdesairaudet, artroosi ja osteoporoosi, aistivammat ja 
sairaudet) sairastavien perushoitoa sekä edistää heidän vuorovaikutustaan ja kuntou-
tumistaan 

o edistää asiakkaan tai potilaan fyysistä ja psyykkistä terveyttä, potilas- ja asiakastur-
vallisuutta ja hyvinvointia  

o asiakkaan tai potilaan ammatillisen kohtaamisen 
o hyödyntää apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä 
o ohjata asiakkaita tai potilaita käyttämään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja 

toimeentuloturvan etuuksia 
o toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita toiminnassaan  
o ottaa työssään huomioon laatutyön suositukset sekä omavalvonnasta annetut mää-

räykset   
o toteuttaa lääkehoidon, annostella ja antaa lääkkeet sekä tarkkailla niiden vaikutuksia 
o arvioida omaa toimintaansa ja ammatillista kehittymistään sekä hyödyntää saamaan-

sa palautetta 
o arvioida mahdollisuuksiaan toimia tulevaisuudessa yrittäjänä 

 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
(http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf) 
 

 Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on EA1 vaatimustason mu-
kaisesti suoritettu ensiapu (SPR:n EA1-kortti). Koko tutkinnon osan osaamisen tunnista-
minen ja tunnustaminen voidaan tehdä myös järjestämällä opiskelijalle ammattiosaami-
sen näyttö. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää onko tut-
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kinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden mukaisesti.  
 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  
o Turvallinen hoito- ja huolenpitotyö 7 osp 
o Päivittäisissä toiminnoissa auttaminen 12 osp 
o Lähihoitaja hoidon ja huolenpidon toteuttajana 11 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Opiskelija toimii 
alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyt-
tää vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. 
Opiskelija huolehtii omasta työ- ja toimintakyvystään ja työturvallisuudesta. Hän arvioi 
vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan sekä käden taitojaan ja kehittää omaa oppimistaan 
ja toimintaansa palautteen perusteella.  

 
 Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat 
 

Tutkinnon osaan voidaan integroida oppimistavoitteita samaan aikaan eteneviksi suunni-
telluista yhteistä tutkinnon osista. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: toinen kotimainen 
kieli (ruotsi), vieras kieli (englanti), äidinkieli. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen: yhteiskuntataidot, työelämätaidot ja terveystieto. Matemaattis-luonnon-
tieteellinen osaaminen: matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka sekä 
sen hyödyntäminen.  
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Turvallinen hoito- ja huolenpitotyö   

 
Opiskelija oppii sosiaali- ja terveysalan arvot ja toimintaperiaatteet. Hän oppii hahmotta-
maan hoito- ja huolenpitotyön prosessina. Opiskelija saa valmiuksia suunnitella, toteuttaa 
ja arvioida eri-ikäisten asiakkaiden ja potilaiden hoito- ja huolenpitotyötä voimavaralähtöi-
sesti. Hän oppii toimimaan hygieniakäytäntöjen ja aseptisen työskentelyn periaatteiden 
mukaisesti. Opiskelija oppii toteuttamaan lääkehoitoa ja annostelemaan lääkkeet virheet-
tömästi. Hän oppii ymmärtämään lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksia. Opiskelija oppii 
antamaan ensiavun EA 1 vaatimustason mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Lähihoitaja sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä 
o Sosiaali- ja terveysalan arvoperusta ja lähihoitajan ammattietiikka 
o Hoitoon ja huolenpitoon liittyvät suositukset ja keskeinen lainsäädäntö 
o Voimavaralähtöisyys hoitotyön prosessissa 
o Hygieniakäytännöt ja aseptiikka hoito- ja huolenpitotyössä  
o Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen ja lääkelaskenta 
o Ensiapu (EA 1)  

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan noudattamaan asiakas- tai potilasturvallisuutta hoito- ja huolenpito-
työssä. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan hoito- ja huolenpitotyön toimintaympä-
ristöissä.  
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Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa hoidon ja huolenpidon osan arvioinnin 
kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta 
erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu op-
pimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarvioin-
tiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään 
tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun 
työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen ar-
vioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
Oppimisen eteneminen  
 
Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 
hoidon ja huolenpidon toteuttajana toimintakokonaisuutta. 

 
Oppimisympäristöt  
 
Toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön varustetuissa tiloissa tai muussa 
oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä sekä työelämän eri 
toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
Oppimismenetelmät  

 
Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 
mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
Oppimismateriaalit  
 

 Alan painetut - ja verkkojulkaisut, opetus - dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, hoidon ja huolenpidon materiaali ja välineistö.  

 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Päivittäisissä toiminnoissa auttaminen  

 
 Opiskelija oppii elimistön normaalin rakenteen ja toiminnan. Opiskelija oppii suunnitelmal-

lisesti auttamaan, tukemaan ja ohjaamaan asiakkaiden tai potilaiden päivittäisistä toimin-
noista selviytymistä eri toimintaympäristöissä. Hän oppii apuvälineiden ja teknologian 
käyttömahdollisuuksia hoito- ja huolenpitotyössä sekä työskentelemään ergonomisesti. 
Hän oppii tarkkailemaan asiakkaan tai potilaan elintoimintoja. Opiskelija oppii muisti-, pit-
käaikais- ja kansansairauksien vaikutuksia perushoitoon. Opiskelija tutustuu hoitotyön kir-
jaamiseen ja oppii kirjaamaan asiakas tai potilaslähtöistä hoito- ja huolenpitotyötä.  

 
 Keskeinen sisältö 

o Elimistön normaali rakenne ja toiminta  
o Asiakkaan tai potilaan suunnitelmallinen auttaminen, tukeminen ja ohjaaminen päivit-

täisissä toiminnoissa eri toimintaympäristöissä 
o Ergonomiset työskentelytavat hoito- ja huolenpitotyössä 
o Asiakkaan tai potilaan elintoimintojen seuranta ja ylläpito 
o Kansansairaudet ja niiden lääkehoito  
o Hoito- ja huolenpitotyön kirjaaminen  
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan auttamaan, tukemaan ja ohjaamaan asiakkaita tai potilaita selviyty-

mään päivittäisistä toiminnoista. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan hoito- ja huo-
lenpitotyön toimintaympäristöissä.  

 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-

lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa hoidon ja huolenpidon arvioinnin kohtei-
siin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta erilaisis-
ta tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu oppimista 
ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarviointiin. Mikäli 
oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat 
muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun työelämä-
lähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen arvioidaan 
saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään. 

 
 Oppimisen eteneminen  
 
 Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 

hoidon ja huolenpidon toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
 
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-

rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
 Oppimismenetelmät 
  
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit  
 
 Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 

tuottama materiaali, hoidon ja huolenpidon materiaali ja välineistö.  
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Lähihoitaja hoidon ja huolenpidon toteuttajana  

 
Opiskelija toimii lähihoitajan työtehtävissä akuuttihoidon yksikössä, kotihoidossa, tuetus-
sa tai tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveys-
keskuksen pitkäaikaisosastolla. 
 

 Opiskelija kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti noudattaen sosiaali- ja terveysalan 
säädöksiä ja eettisiä periaatteita. Hän noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita 
ja -määräyksiä. Hän laatii tarve- ja voimavaralähtöisen asiakkaan tai potilaan hoitoa ja 
huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä toteuttaa ja arvioi sitä. Opiskelija auttaa, tukee 
ja ohjaa asiakkaita tai potilaita selviytymään päivittäisissä toiminnoissa ja tarkkailee hei-
dän elintoimintoja. Hän kirjaa havaintojaan ja tiedottaa niistä. Hän hyödyntää hoito- ja 
huolenpidon tietoperustaa sekä apuvälineiden ja teknologian mahdollisuuksia hoito- ja 
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huolenpitotyössä. Opiskelija toteuttaa lääkehoitoa, annostelee ja antaa lääkkeet virheet-
tömästi sekä tarkkailee niiden vaikutuksia. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Opiskelijaa ohjataan auttamaan, tukemaan ja ohjaamaan eri-ikäisiä asiakkaita tai potilaita 
selviytymään päivittäisistä toiminnoista eri toimintaympäristöissä.  
 

 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa hoidon ja huolenpidon arvioinnin kohteisiin ja sisäl-
töihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arviointiin osallis-
tuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja. Mikäli oppiminen 
ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muutokset 
opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun työelämälähtöisen 
toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen arvioidaan saavute-
tuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan akuuttihoidon yksikössä, kotihoidossa, tuetussa tai 
tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa joko vanhainkodissa tai terveyskes-
kuksen pitkäaikaisosastolla. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai amma-
tillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Osaaminen arvioidaan ammattiosaa-
misen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvioinnilla kun osaaminen on ohjaus- ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Hoidon ja huolenpidon arvosana muodostuu 
ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, 
muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvi-
oinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja. Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp 

   
 Ammattitaitovaatimukset  
 
 Opiskelija osaa 

o laatia, toteuttaa ja arvioida lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutu-
mista edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryh-
män kanssa  

o ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista 
o noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön 

laatusuosituksia 
o ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän sekä käyttää selkokieltä ja hyödyntää 

puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä  
o käyttää toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä edistää terveyttä, tur-

vallisuutta ja hyvinvointia 
o ohjata erilaisia kuntoutujia päivittäisissä toiminnoissa 
o ehkäistä terveyden ja hyvinvoinnin riskejä ja haittoja ja motivoida muutoksiin  
o ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymi-

seen 
o ohjata apuvälineiden käytössä, huollossa ja kuntoutumista tukevan teknologian käy-

tössä 
o hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan säädösten, määräysten 

ja toimintaperiaatteiden mukaisesti 



 
 
 

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä  23 (66) 
Opetussuunnitelma 

o arvioida ammatillista kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta 
o toimia moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa  
o noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita sekä huolehtia tapaturmien eh-

käisystä, kuntoutujien ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä 
o noudattaa työssään ammattieettisiä periaatteita 

  Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 (http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf) 

 Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu hoiva-avustajan 
tutkinnossa kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osa tai soveltuva ammatti- tai erikoisam-
mattitutkinto. Esimerkkinä yhteisten opintojen Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveys-
tieto -osan tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu liikuntaneuvojan tutkinto. Ko-
ko tutkinnon osan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voidaan tehdä myös järjes-
tämällä opiskelijalle ammattiosaamisen näyttö. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitel-
lessään opettaja selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamis-
ta jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittu-
jen käytänteiden mukaisesti.  
 
 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Kuntoutumisen suunnittelu, toteutus ja arviointi 4 osp 
o Erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kohtaaminen, tukeminen ja ohjaaminen 8 osp 
o Lähihoitaja kuntoutumisen tukemisen ja ohjauksen toteuttajana 8 osp 

 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet  

Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Opiskelija toimii 
alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyt-
tää vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. 
Opiskelija huolehtii omasta työ- ja toimintakyvystään ja työturvallisuudesta. Hän arvioi 
vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan ja kehittää omaa oppimistaan ja toimintaansa pa-
lautteen perusteella.  

Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat  

Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita samaan aikaan eteneviksi suunnitelluista 
yhteistä tutkinnon osista. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: äidinkieli ja toinen koti-
mainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti). Matemaattis-luonnontieteellinen osaami-
nen: matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. Yhteiskunnassa 
ja työelämässä tarvittava osaaminen: työelämätaidot, työkyvyn ylläpitäminen, liikunta. 
Sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta voidaan integroida: taide- ja kulttuuri. 

 Kuntoutumisen suunnittelu, toteutus ja arviointi 

 
Opiskelija perehtyy kuntoutumisen tukemisen perusteisiin ja peruskäsitteisiin. Hän oppii 
laatimaan asiakaslähtöisen kuntoutumisen suunnitelman, jossa huomioi asiakkaan selviy-
tymisen päivittäisissä toiminnoissa. Opiskelija oppii edistämään asiakkaan terveyttä ja 
hyvinvointia asiakkaan fyysisessä ja psykososiaalisessa ympäristössä ammatillisten vuo-
rovaikutustaitojen avulla hyödyntäen yleisimpiä korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja 
selkokieltä. Hän oppii hyödyntämään kuntoutumista tukevia apuvälineitä ja teknologiaa.  
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Keskeinen sisältö 
o Kuntoutuksen ja kuntoutumisen käsitteet 
o Kuntoutumisen tukemiseen liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä 
o Asiakaslähtöinen kuntoutussuunnitelma ja päivittäisten toimintojen ohjaaminen 
o Asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ammatillisten vuorovaikutustaitojen 

avulla 
o Kuntoutumista tukevat apuvälineet ja teknologia 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan erilaisten asiakkaiden 
 kuntoutumista. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan kuntoutumista tukevissa toi-

mintaympäristöissä.  
  
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-

lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa kuntoutumisen tukemisen osan arvioin-
nin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautet-
ta erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu 
oppimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarvi-
ointiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, teh-
dään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemisek-
si. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppi-
minen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään. 
 

  Oppimisen eteneminen  

 
 Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 

kuntoutumisen ja ohjauksen toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
 
 Oppimisympäristöt  
 
 Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-

rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
 Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit  
 
 Alan painetut - ja verkkojulkaisut, opetus - dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 

tuottama materiaali, kuntoutumisen tukemisen materiaali ja välineistö.  
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kohtaaminen, tukeminen ja ohjaaminen 

 
 Opiskelija oppii tunnistamaan eri-ikäisten ja erilaisten kuntoutujien vahvuuksia ja tuen 

tarpeita päivittäisissä toiminnoissa. Hän oppii hyödyntämään asiakkaan voimavaroja käyt-
täen kuntouttavaa työotetta. Opiskelija oppii käyttämään toiminnallisia menetelmiä yksilön 
ja ryhmän ohjauksessa sekä hyödyntämään taiteen ja kulttuurin mahdollisuudet kuntou-
tumisen tukemisessa. Hän oppii eri-ikäisten ja erilaisten kuntoutujien kuntoutus-, ohjaa-
mis- ja avustamismenetelmiä moniammatillisena verkostotyönä. Opiskelija syventää tieto-
jaan ja taitojaan ergonomisista potilassiirroista, apuvälineistä ja työturvallisuudesta.  
 

  Keskeinen sisältö 
o eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden voimavarojen ja tuen tarpeiden tunnistaminen 
o luovan toiminnan menetelmät ja niiden käyttö yksilön ja ryhmän ohjaamisessa 
o eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edis-

täminen 
o eri-ikäisten ja erilaisten asiakkaiden kuntoutus-, ohjaus- ja avustamismenetelmät mo-

niammatillisena verkostotyönä 
o ergonominen työskentely, apuvälineet ja työturvallisuus 

 
  Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 

Opiskelijaa ohjataan kohtaamaan, tukemaan ja ohjaamaan eri-ikäisiä ja erilaisia kuntou-
tujia. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan kuntoutumista tukevissa toimintaympä-
ristöissä.  
 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa kuntoutumisen tukemisen arvioinnin 
kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta 
erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu op-
pimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarvioin-
tiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään 
tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun 
työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen ar-
vioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 Oppimisen eteneminen  
 
 Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 

kuntoutumisen ja ohjauksen toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
 
 Oppimisympäristöt 

 
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-
rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 
 

  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 
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  Oppimismateriaalit 
  

Alan painetut - ja verkkojulkaisut, opetus - dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, kuntoutumisen tukemisen materiaali ja välineistö.  
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Lähihoitaja kuntoutumisen tukemisen ja ohjauksen toteuttajana 

 
Opiskelija toimii lähihoitajan työtehtävissä avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksi-
köissä, joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, 
palvelukeskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (asuntola, palvelutalo, 
perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (kuntoutus- tai toimintakes-
kus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä, 
päiväkodissa tai koulussa. 

Opiskelija työskentelee kuntouttavalla työotteella motivoiden, ohjaten ja auttaen erilaisia 
ja eri-ikäisiä kuntoutujia ja kuntoutujaryhmiä. Hän edistää asiakkaan tai kuntoutujan ter-
veyttä ja hyvinvointia sekä ylläpitää ja parantaa heidän toimintakykyään. Opiskelija hyö-

dyntää erilaisia kuntoutusmenetelmiä, apuvälineitä ja teknologiaa.  

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan erilaisten asiakkaiden 
 kuntoutumista eri toimintaympäristöissä. Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista 

motivoivaa keskustelua ja palautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa kuntoutu-
misen tukemisen arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suul-
lista ja kirjallista palautetta. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssä-
oppimista ohjaava opettaja. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene 
suunnitellusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen op-
pimisen tukemiseksi. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on 
saavutettu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestel-
mään.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, 
joissa on eri-ikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa, palvelu-
keskuksessa, hoitokodissa, vammaisten toimintayksikössä (esim. asuntola, palvelutalo, 
perhekoti tai työkeskus), mielenterveys- tai päihdeyksikössä (esim. kuntoutus- tai toimin-
takeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksi-
kössä, erityispäiväkodissa tai -koulussa. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai amma-
tillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Osaaminen arvioidaan ammattiosaa-
misen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvioinnilla kun osaaminen on ohjaus- ja 
arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Kuntoutumisen tukemisen arvosana muodos-
tuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, 
muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvi-
oinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja. Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen 
näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 

 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala 50 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Opiskelija osaa 
o suunnitella, toteuttaa ja arvioida alle kouluikäisen ja kouluikäisen lapsen ja nuoren 

hoitoa ja kasvatusta 
o suunnitella, toteuttaa ja arvioida sairaiden ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuor-

ten hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta 
o edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä tunnistaa niihin liittyviä uhkate-

kijöitä 
o ohjata yksittäistä lasta ja nuorta sekä erilaisia ryhmiä 
o ottaa työssään huomioon lapsen ja nuoren erilaiset kasvu- ja toimintaympäristöt sekä 

niiden merkityksen lapsen ja nuoren kasvulle ja kehitykselle 
o toimia lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyössä voimassa olevien säädösten, mää-

räysten ja toimintaperiaatteiden mukaan 
o toimia lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteiden mukaan 
o hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
o suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
o toimia ammattietiikkaa noudattaen 
o kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

(http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf) 
 
 Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu soveltuva am-

matti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja 
selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden 
mukaisesti.  

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Kasvatustietoisuus ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa 6 osp  
o Alle kouluikäisen lapsen hoito, kasvatus ja ohjaus 7 osp  
o Koulu- ja nuoruusikäisen lapsen hoito, kasvatus ja ohjaus 5 osp  
o Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus 8 

osp  
o Vanhemmuuden ja perheen tukeminen ja ohjaaminen 5 osp  
o Lähihoitaja lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttajana 19 osp 

  
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Opiskelija toimii 
alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyt-
tää vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. 
Opiskelija huolehtii omasta työ- ja toimintakyvystään ja työturvallisuudesta. Hän syventää 
tietojaan työtänsä määrittävistä työehtosopimuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 
oppii laatimaan työhakemuksen ja työsopimuksen. Opiskelija hyödyntää kielitaitoaan 
asiakaspalvelussa. Hän arvioi vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan ja kehittää omaa op-
pimistaan ja toimintaansa palautteen perusteella. 
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Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat  
 
Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita samaan aikaan eteneviksi suunnitelluista 
yhteistä valinnaisista tutkinnon osista. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: äidinkieli ja 
toinen kotimainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti). Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen: matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: työelämätaidot, yhteiskuntataidot. työky-
vyn ylläpitäminen, liikunta. Sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta voidaan integroida: 
taide- ja kulttuuri ja kulttuurien tuntemus. 

 Kasvatustietoisuus ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa   

 
Opiskelija kehittyy hoito- ja kasvatustyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. 
Hän kehittää omaa kasvatustietoisuuttaan ja vuorovaikutusosaamistaan. Opiskelija sy-
ventää ja hyödyntää tietojaan lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä ja oppii huomioi-
maan alle kouluikäisiin liittyviä erityispiirteitä. Hän oppii monipuolisesti hankkimaan tietoa 
lapsen yksilöllisen hoidon ja kasvatuksen tarpeista. Opiskelija oppii tuntemaan lapsen 
anatomian ja fysiologian. Hän oppii terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen keinoin ohjaa-
maan lasta päivittäisissä toiminnoissa käyttäen hoito- ja kasvatustyön menetelmiä ja väli-
neitä. Opiskelija oppii ohjaamaan lapsia leikeissä ja hyödyntämään leikin mahdollisuuksia 
erilaisissa tilanteissa. Hän oppii toimimaan lapsi- ja perhekeskeisen työperiaatteen mu-
kaisesti. Hän oppii ennaltaehkäisemään lasten tapaturmia ja terveysriskejä. Opiskelija 
oppii hyödyntämään varhaiskasvatukseen liittyviä lakeja ja säännöksiä.  
 

 Keskeinen sisältö 
o Keinoja tukea eri-ikäisten lasten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä  
o Lapsen ohjaaminen leikissä ja päivittäisissä toiminnoissa  
o Lapsi- ja perhekeskeisen työn periaatteet 
o Ammatillinen kasvu ja vuorovaikutus varhaiskasvatuksessa 
o Varhaiskasvatukseen keskeisesti liittyvät lait ja säännökset  

 
  Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 

Opiskelijaa ohjataan pohtimaan omaa kasvatustietoisuuttaan ja vuorovaikutustaan var-
haiskasvatuksessa. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen toi-
mintaympäristöissä.  
 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 
tukemisen arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja 
kirjallista palautetta erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen ar-
viointi perustuu oppimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin 
ja vertaisarviointiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunni-
tellusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen 
tukemiseksi. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavu-
tettu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  
 

 Oppimisen eteneminen  
 

Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja las-
ten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
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 Oppimisympäristöt 

 
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-
rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 
 

  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 

  Oppimismateriaalit 

  
Alan painetut - ja verkkojulkaisut, opetus - dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen materiaali ja välineistö.  
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Alle kouluikäisen lapsen hoito, kasvatus ja ohjaus  

 
 Opiskelija syventää tietämystään varhaiskasvatuksen perusperiaatteista ja oppii vaihto-

ehtopedagogisia malleja oman kasvatusnäkemyksensä rakentamisessa. Hän tuntee var-
haiskasvatussuunnitelmat ja esiopetuksen perusteet. Opiskelija oppii keräämään moni-
puolisesti tietoa lapsesta ja asettaa lapsen kasvua ja kehitystä tukevia yksilöllisiä tavoit-
teita. Hän oppii suunnittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja dokumentoimaan hoitoa ja 
kasvatusta eri keinoin. Opiskelija oppii tukemaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä käyt-
tämällä varhaiskasvatuksen toimintatapoja ja sisällöllisiä orientaatioita. Opiskelija syven-
tää taitojaan ohjata yksittäistä lasta ja lapsiryhmää. Hän harjaantuu tukemaan lasten vä-
listä vuorovaikutusta sekä toimimaan lasten välisissä ristiriitatilanteissa rakentavasti. Hän 
oppii edistämään omalla toiminnallaan lapselle suotuisaa kasvu- ja toimintaympäristöä. 
Opiskelija oppii kehittämään toimintaansa lapsi- ja perhekeskeiseksi ja tukemaan lapsen 
osallisuutta. Hän syventää tietojaan monikulttuurisuuden merkityksestä hoito- ja kasva-
tustyössä. Opiskelija oppii päivähoidon laadun kehittämisen ja sen merkityksen omassa 
työssään.  

 
  Keskeinen sisältö 

o Kasvatustyön prosessi 
o Varhaiskasvatuksen toimintatavat ja sisällölliset orientaatiot  
o Yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän ohjaaminen  
o Lasten kasvu- ja toimintaympäristöt  
o Vaihtoehtopedagogiset mallit  
o Esiopetuksen perusteet  
o Monikulttuurisuus lasten kasvatus- ja hoitotyössä 
o Päivähoidon laadun kehittäminen 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

  
Opiskelijaa ohjataan hoitamaan, kasvattamaan ja ohjaamaan alle kouluikäisiä lapsia. Oh-
jaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä. 
 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 
arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista pa-
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lautetta erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perus-
tuu oppimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisar-
viointiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, teh-
dään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemisek-
si. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppi-
minen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

  
 Oppimisen eteneminen  
 

Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja las-
ten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttajana toimintakokonaisuutta.  

 Oppimisympäristöt 

 
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-
rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 

  Oppimismateriaalit 
  

Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen materiaali ja välineistö.  
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Koulu- ja nuoruusikäisen lapsen kasvatus ja ohjaus 

 
Opiskelija oppii keinoja tukea koulu- ja nuoruusikäisen lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosi-
aalista kehitystä. Hän oppii asettamaan kouluikäistä ja nuoren kehitystä, terveyttä ja hy-
vinvointia tukevia tavoitteita sekä käyttämään kasvatustyön menetelmiä, välineitä ja ma-
teriaaleja. Opiskelija oppii ohjaamaan koulu- ja nuoruusikäisten ryhmiä ja edistää jäsen-
ten välistä vuorovaikutusta. Hän oppii tukemaan koulu- ja nuoruusikäisiä itseilmaisussa, 
median käytössä ja luovassa toiminnassa. Opiskelija oppii tukemaan koulu- ja nuoruus-
ikäistä lasta koulunkäynnissä ja tunnistamaan niihin liittyviä vaikeuksia. Hän oppii ymmär-
tämään yhteistyön merkityksen perheiden kanssa. Opiskelija oppii tuntemaan kouluikäisiä 
ja nuoria koskevan palvelujärjestelmän sekä hoitoa ja kasvatusta koskevat säädökset ja 
toimintaperiaatteet. 
 
Keskeinen sisältö 
o Keinoja tukea kouluikäisen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä 
o Koulu- ja nuoruusikäisten kasvua, hyvinvointia ja terveyttä edistävät keinot 
o Kouluikäisen ja nuoren hoitoa ja kasvatusta koskevat säädökset ja toimintaperiaatteet 
o Kouluikäistä ja nuorta koskevat palvelut ja palvelujärjestelmä 
o Koulu- ja nuoruusikäisten ryhmien ohjaaminen  
o Koulu- ja nuoruusikäisten ohjaaminen itseilmaisussa, median käytössä ja luovassa 

toiminnassa  
o Perusopetuksen perusteet 
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Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Opiskelijaa ohjataan kasvattamaan ja ohjaamaan koulu- ja nuoruusikäisiä lapsia. Ohjaus 
toteutuu mahdollisuuksien mukaan erilaisissa toimintaympäristöissä (esim. koulu, kerhot).  
 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 
arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista pa-
lautetta erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perus-
tuu oppimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisar-
viointiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, teh-
dään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemisek-
si. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppi-
minen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
 Oppimisen eteneminen  
 

Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja las-
ten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttajana toimintakokonaisuutta. 

 Oppimisympäristöt 

 
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-
rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 
 

  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 

  Oppimismateriaalit 
  

Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen materiaali ja välineistö. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Sairaan ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntou-
tus  

 
 Opiskelija oppii tavallisimpia eri-ikäisten lasten ja nuorten sairauksia, niiden hoitoa ja eh-

käisemistä. Hän syventää tietämystään hoitotyön prosessista ja hyödyntää hoito- ja huo-
lenpitotyön menetelmiä, välineitä ja materiaaleja. Opiskelija oppii lasten ja nuorten lääke-
hoitoon liittyviä erityispiirteitä. Hän oppii hyödyntämään tietoa kuolevan lapsen ja nuoren 
hoidosta ja perheiden tukemisesta. Opiskelija tunnistaa lapsen ja nuoren tuen tarpeita ja 
hyödyntää erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen keinoja ja apuvälineitä. Hän oppii lasten ja 
nuorten peruselvytyksen ja ensiavun. Opiskelija hyödyntää ohjeita ja säännöksiä sekä tie-
toa moniammatillisesta tiimi- ja verkostotyöstä. 

 
Keskeinen sisältö 
o Eri-ikäisten lasten ja nuorten sairaudet ja niiden hoito 
o Tavallisimmat lasten ja nuorten infektiosairaudet ja niiden ehkäiseminen 
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o Lasten ja nuorten lääkehoito 
o Kuolevan lapsen ja nuoren hoito ja perheen tukeminen 
o Lapsen ja nuoren erityiskasvatus ja kuntoutus 
o Apuvälineiden käyttö lasten ja nuorten hoito- ja kuntoutustyössä 
o Lasten ja nuorten peruselvytys ja ensiapu 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

 Opiskelijaa ohjataan hoitamaan, kasvattamaan ja kuntouttamaan sairasta ja erityistä tu-
kea tarvitsevaa lapsia ja nuoria. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan erilaisissa 
toimintaympäristöissä (esim. päiväkodit, koulut, lastensuojelun yksiköt, lasten ja nuorten 
sairaalat sekä perhetyö).  

  
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-

lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 
arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista pa-
lautetta erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perus-
tuu oppimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisar-
viointiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, teh-
dään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemisek-
si. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppi-
minen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
 Oppimisen eteneminen  
 

Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja las-
ten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttajana toimintakokonaisuutta.  

 Oppimisympäristöt 

 
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-
rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 
 

  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 

  Oppimismateriaalit 
  

Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen materiaali ja välineistö. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Vanhemmuuden ja perheen tukeminen ja ohjaaminen  

 
 Opiskelija oppii työskentelemään perhekeskeisesti. Hän oppii kohtaamaan, auttamaan ja 

tukemaan erilaisia perheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Opiskelija oppii tunnistamaan 
lapsen ja perheen hyvinvointiin liittyviä uhkatekijöitä ja ohjaamaan lasta ja perhettä avun 
pariin. 
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Keskeinen sisältö 
o Kasvatuskumppanuus  
o Perheen tukimuodot ja palvelujärjestelmä  
o Yhteistyö perheen, työyhteisön ja eri yhteistyötahojen kanssa lapsen terveyden ja hy-

vinvoinnin edistämiseksi 
o Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijät 
o Perhetyö 
o Erilaiset perhemuodot 
o Perheen tukeminen sosiaalisissa ongelmissa 
o Lastensuojelun toimintaperiaatteet ja työkäytänteet eri työympäristöissä 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
 Opiskelijaa ohjataan tukemaan perhettä ja vanhemmuutta. Ohjaus toteutuu mahdolli-

suuksien mukaan erilaisissa toimintaympäristöissä. 
  
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-

lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 
arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista pa-
lautetta erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perus-
tuu oppimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisar-
viointiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, teh-
dään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemisek-
si. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppi-
minen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
 Oppimisen eteneminen  
 
 Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 

lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
  
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-

rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
  Oppimismateriaalit 
  
 Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 

tuottama materiaali, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen materiaali ja välineistö. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyön toteuttajana 

 
 Opiskelija toimii lähihoitajan työtehtävissä lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen toimin-

taympäristöissä tai työpaikoissa kuten päiväkodissa, koulussa, lastensuojelun yksikössä, 
sairaalassa tai kotihoidossa tai perhetyössä. 

 

 Opiskelija työskentelee lasten, nuorten ja perheiden kanssa suunnitelmallisesti ja tavoit-
teellisesti sekä arvioi hoidon ja kasvatuksen toteutumista tekemällä yhteistyötä perheen 
ja työyhteisön sekä yhteistyöverkoston kanssa. Hän hoitaa, kasvattaa ja kuntouttaa sai-
rasta tai erityistä tukea tarvitsevaa lasta ja nuorta sekä tukee heidän perheitään. Opiskeli-
ja hyödyntää aidoissa asiakastilanteissa erilaisia hoidon ja kasvatuksen sekä ohjauksen 
ja tukemisen menetelmiä, materiaaleja ja välineitä. Hän edistää lasten ja nuorten kasvua 
ja kehitystä sekä huolehtii heidän terveydestään, hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan. 
Opiskelija huomioi monipuolisesti lapsen ja nuoren kasvu- ja oppimisympäristön merki-
tyksen. Hän kehittyy lapsen ja nuoren sekä erilaisten ryhmien ohjaamisessa ja lasten ja 
nuorten välisen vuorovaikutuksen tukemisessa. Opiskelija syventää ja harjaantuu hyö-
dyntämään työssään tietoa lasten ja nuorten hoito- ja kasvatustyöstä sekä niihin liittyvistä 
toimintaperiaatteista, ohjeistuksista, säädöksistä ja palvelujärjestelmistä. Hän kehittyy 
ammatillisessa kasvussaan ja syventää omaa hoito- ja kasvatusnäkemystään.  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan lasten ja nuorten hoi-

to- ja kasvatustyötä eri toimintaympäristöissä. Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppi-
mista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa las-
ten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetel-
minä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaik-
kaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioin-
nin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen 
ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden 
oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiske-
lijahallintajärjestelmään.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- 
ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammatti-
osaamisen näyttöä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikas-
sa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoitta-
massa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Osaa-
minen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvioinnilla 
kun osaaminen on ohjaus- ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Lasten ja nuorten 
hoidon ja kasvatuksen arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mi-
käli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja. Lii-
te 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 
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 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 

 Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 50 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset 

 
Opiskelija osaa 
o työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten, toiminta-

periaatteiden ja hoitosuositusten mukaan 
o edistää toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäistä osaltaan ongel-

mien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan asemaa 
o arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä, päivittäisistä toimin-

noista selviytymistä ja avun tarvetta 
o laatia, toteuttaa ja arvioida mielenterveys- ja päihdeasiakkaan hoito-, palvelu- tai kun-

toutussuunnitelman 
o edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäistä 

turvallisuutta uhkaavia tekijöitä 
o toteuttaa eri-ikäisten mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja kuntoutusmenetelmiä eri-

laisissa toimintaympäristöissä 
o toteuttaa ja ohjata mielenterveys- ja päihdeasiakkaan lääkehoitoa 
o huolehtia omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja -hyvinvoinnistaan 
o  ergonomisen toiminnan 
o hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
o suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
o toimia ammattietiikkaa noudattaen 
o kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamistaan 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 (http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf) 
 
 Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu soveltuva am-

matti- tai erikoisammattitutkinto. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja 
selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden 
mukaisesti.  
 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 
o Asiakkaan ja potilaan tukeminen ja ohjaaminen mielenterveys- ja päihdetyön toimin-

taympäristöissä (21 osp) 
o Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveys- ja päihdetyössä (10 osp) 
o Lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyön toteuttajana (19 osp) 
 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 

 
Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Opiskelija toimii 
alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyt-
tää vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. 
Opiskelija huolehtii omasta työ- ja toimintakyvystään ja työturvallisuudesta. Opiskelija sy-
ventää tietojaan työtänsä määrittävistä työehtosopimuksista, oikeuksista ja velvollisuuk-
sista sekä oppii laatimaan työhakemuksen ja työsopimuksen. Hän hyödyntää kielitaitoaan 
asiakaspalvelussa. Opiskelija arvioi vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan ja kehittää 
omaa oppimistaan ja toimintaansa palautteen perusteella. 
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Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat  

Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita samaan aikaan eteneviksi suunnitelluista 
yhteisistä tutkinnon osista. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: äidinkieli, vieras kieli 
(englanti). Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen: tieto- ja viestintätekniikka ja sen 
hyödyntäminen. 

 Asiakkaan ja potilaan tukeminen ja ohjaaminen mielenterveys- ja päihdetyön toi-
mintaympäristöissä  

 
Opiskelija syventää oppimistaan sosiaali- ja terveysalan arvoperustasta, toimintaperiaat-
teista ja mielenterveys- ja päihdetyön ammattietiikasta. Hän oppii hyödyntämään tietoa 
mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmästä ja palvelujen tuottajista sekä oppii oh-
jaamaan asiakkaita ja potilaita palvelujen käytössä.  

  
Opiskelija oppii hyödyntämään tietoa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden tai 
potilaiden psyykkisistä häiriöistä, sairauksista, kriiseistä ja sosiaalisista ongelmista sekä 
päihde- ja muista riippuvuusongelmista. Hän oppii arvioimaan mielenterveysasiakkaan 
tai -potilaan ja päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä ja päivittäisistä toiminnoista selviyty-
mistä sekä avun ja turvallisuuden tarvetta asiakas-/potilaslähtöisesti.  

  
Opiskelija oppii asiakkaan/potilaan hoidon, palvelun tai kuntoutuksen tarpeita, suunnitte-
lua, toteutusta ja arviointia moniammatillisena yhteistyönä. Hän oppii mielenterveys- ja 
päihdetyön lääkehoidon erityispiirteistä ja lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä. Hän oppii 
tarkkailemaan lääkkeiden vaikutuksia ja tekemään yhteistyötä asiakkaan/potilaan kanssa 
tunnistaakseen yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia. Opiskelija oppii laatimaan asiakas-
/potilaslähtöisen hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman. Hän syventää tietoa vastuus-
taan asiakas- tai potilasasiakirjoista ja oppii toimimaan niin, että mielenterveys- ja päihde-
työn laatu sekä asiakkaan/potilaan ja työntekijän oikeusturva toteutuvat.  
 
Opiskelija oppii edistämään ja tukemaan toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyt-
tä, ehkäisemään osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistamaan mielenterveysasiak-
kaan tai -potilaan ja päihdeasiakaan asemaa sekä turvallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Hän 
oppii tunnistamaan mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja yhteistyösuhteen erityispiirteitä 
ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tiedottamaan havainnoistaan suullisesti ja kirjallisesti. 
Opiskelija oppii huolehtimaan omasta terveydestään, työkyvystään, työturvallisuudestaan 
ja työhyvinvoinnistaan. 

 
 Keskeinen sisältö 
o Ammattietiikka ja ammatillinen kasvu mielenterveys- ja päihdetyössä 
o Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä ja palveluohjaus 
o Psyykkiset häiriöt ja sairaudet, kriisit, sosiaaliset ongelmat sekä päihde- ja muut riip-

puvuusongelmat 
o Mielenterveysasiakkaan tai -potilaan ja päihdeasiakkaan hoidon ja kuntoutuksen 

suunnittelu, toteutus ja arviointi moniammatillisena yhteistyönä 
o Mielenterveyden edistäminen  
o Ehkäisevä päihdetyö 
o Mielenterveys- ja päihdetyön hoito- ja yhteistyösuhteen erityispiirteet  
o Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 

 
Opiskelijaa ohjataan oppimaan ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhdessä mielenterveysasi-
akkaan tai -potilaan ja päihdeasiakkaan, hänen läheistensä sekä moniammatillisen työ-
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ryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Häntä ohjataan käyttämään omaa persoonal-
lisuuttaan ja huolehtimaan omasta työhyvinvoinnistaan.  

 

Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa mielenterveys- ja päihdetyön arvioinnin 
kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta 
erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu op-
pimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarvioin-
tiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään 
tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun 
työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen ar-
vioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
 Oppimisen eteneminen  
 
 Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 

mielenterveys- ja päihdetyön toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
  
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-

rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
  Oppimismateriaalit 
  
 Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 

tuottama materiaali, mielenterveys- ja päihdetyön materiaali ja välineistö. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen mielenterveys- ja päihdetyössä   

 
Opiskelija oppii tukemaan terveyttä ja hyvinvointia edistävästi asiakkaan tai potilaan elä-
mänhallintaa ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Hän syventää tietoa ryhmän oh-
jaamisen ja luovan toiminnan menetelmistä. Opiskelija oppii huomioimaan eri kulttuurien 
ja monikulttuurisuuden sekä median mahdollisuuksia ja uhkia. Hän oppii tukemaan mie-
lenterveys- ja päihdeasiakkaan turvallisuutta, sosiaalisia taitoja ja suhteita.  
 
Keskeinen sisältö  
o asiakkaan tai potilaan terveys, hyvinvointi ja elämänhallinta 
o hoidolliset ja kuntouttavat ryhmätoiminnat ja luovat menetelmät 
o monikulttuurinen hoitotyö 
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Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelija oppii edistämään terveyttä ja hyvinvointia mielenterveys- ja päihdetyössä.  
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa mielenterveys- ja päihdetyön arvioinnin 
kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta 
erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu op-
pimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarvioin-
tiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään 
tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun 
työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen ar-
vioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  
 

 Oppimisen eteneminen  
 
 Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 

mielenterveys- ja päihdetyön toteuttajana toimintakokonaisuutta. 
  
 Oppimisympäristöt 
 
 Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-

rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
  Oppimismateriaalit 
  
 Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 

tuottama materiaali, mielenterveys- ja päihdetyön materiaali ja välineistö. 
 
 Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Lähihoitajana mielenterveys- ja päihdetyön toteuttajana  

 
 Opiskelija toimii lähihoitajan työtehtävissä mielenterveys- tai päihdehuollon yksikössä.  
 

Opiskelija kohtaa mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaan tai potilaan ammatillisesti nou-
dattaen toimintaympäristön säädöksiä ja eettisiä periaatteita sekä työhyvinvointi- ja työ-
turvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Hän arvioi mielenterveysasiakkaan tai -potilaan ja 
päihdeasiakkaan toimintakykyisyyttä ja päivittäisistä toiminnoista selviytymistä sekä avun 
ja turvallisuuden tarvetta asiakas-/potilaslähtöisesti. Opiskelija toteuttaa mielenterveys-
asiakkaan tai -potilaan tai päihdeasiakkaan hoitoa, palvelua tai kuntoutumista suunnitel-
mallisesti ja tavoitteellisesti sekä arvioi hoitoa ja kuntoutumista tekemällä yhteistyötä asi-
akkaan, hänen läheistensä, työryhmän sekä yhteistyöverkoston kanssa. Hän laatii työ-
ryhmän jäsenenä hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelman.  

  
 Opiskelija edistää ja tukee toiminnallaan mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäisee 

osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa mielenterveysasiakkaan tai -potilaan ja 
päihdeasiakaan asemaa sekä turvallisuutta ja sosiaalisia taitoja. Hän ohjaa eri-ikäisiä ja 
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taustaltaan erilaisia asiakkaita tai potilaita käyttäen mielenterveys- ja päihdetyön hoidolli-
sia ja kuntouttavia ryhmätoimintoja sekä luovia menetelmiä. Opiskelija toteuttaa lääkehoi-
toa vastuualueensa mukaisesti. Hän tarkkailee mielenterveys- ja päihdetyössä käytettä-
vien lääkkeiden vaikutuksia sekä tunnistaa niiden yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia. 
Opiskelija hyödyntää mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa sekä toimii niin, että mie-
lenterveys- ja päihdetyön laatu sekä asiakkaan tai potilaan ja työntekijän oikeusturva to-
teutuvat. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan mielenterveysasiakkaan tai -potilaan ja päihde-

asiakkaan yksilöllistä hoitoa, palvelua ja kuntoutumista sekä toteuttamaan ja arvioimaan 
mielenterveys- ja päihdetyötä eri toimintaympäristöissä.  

 
 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-

pimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen arvioinnin 
kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. 
Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja. 
Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tar-
vittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun 
työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen ar-
vioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään. 

  
 Osaamisen arviointi 

 
Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- 
ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammatti-
osaamisen näyttöä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikas-
sa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoitta-
massa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Osaa-
minen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvioinnilla 
kun osaaminen on ohjaus- ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Mielenterveys- ja 
päihdetyön arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja. Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 

 Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 50 osp  

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
 Opiskelija osaa 

o työskennellä sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, säädösten, määräysten ja toimin-
taperiaatteiden ja mukaan 

o laatia asiakaslähtöisen asiakkaan tai potilaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän 
kirjallisen suunnitelman työryhmän jäsenenä 

o arvioida asiakkaan tai potilaan voimavaroja hänen kanssaan ja tukea häntä terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisessä 

o tarkkailla, ylläpitää ja edistää asiakkaan tai potilaan elintoimintoja sekä hoitaa eri sai-
rauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita 

o auttaa ja tukea asiakkaiden tai potilaiden itsenäistä selviytymistä päivittäisistä toimin-
noista 

o valmistella, avustaa tai tehdä hoitotoimenpiteitä ja tutkimuksia 
o toteuttaa lääkehoitoa 
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o ohjata asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkehoidossa ja ravitsemuksessa 
o edistää asiakkaan tai potilaan psykososiaalista selviytymistä sekä tukea sosiaalisissa 

ongelmissa selviytymisessä 
o ohjata asiakkaita ja potilaita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä 
o valita käyttämänsä työvälineet, materiaalit ja tarvikkeet, torjua työhönsä liittyviä ter-

veysvaaroja sekä noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita 
o hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 
o suunnitella oman osaamisensa tuotteistamista 
o toimia ammattietiikkaa noudattaen 
o kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioida omaa osaamis-

taan. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 (http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf) 
 
 Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu soveltuva am-

matti- ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja 
selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden 
mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Turvallinen sairaanhoito- ja huolenpitotyö 10 osp 
o Asiakkaan ja potilaan hoitaminen ja ohjaaminen sairaanhoidon ja huolenpidon toimin-

taympäristöissä 21 osp 
o Lähihoitaja sairaanhoidon ja huolenpidon toteuttajana 19 osp 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 

Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Opiskelija toimii 
alan yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyt-
tää vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. 
Opiskelija huolehtii omasta työ- ja toimintakyvystään ja työturvallisuudesta. Hän syventää 
tietojaan työtänsä määrittävistä työehtosopimuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista sekä 
oppii laatimaan työhakemuksen ja työsopimuksen. Opiskelija hyödyntää kielitaitoaan 
asiakaspalvelussa. Hän arvioi vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan ja kehittää omaa op-
pimistaan ja toimintaansa palautteen perusteella. 

Tutkinnon osaan integroituvat yhteiset tutkinnon osat  

Tutkinnon osaan integroituu oppimistavoitteita samaan aikaan eteneviksi suunnitelluista 
yhteistä valinnaisista tutkinnon osista. Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen: äidinkieli ja 
toinen kotimainen kieli (ruotsi) ja vieraat kielet (englanti). Matemaattis-luonnontieteellinen 
osaaminen: matematiikka, tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen. Yhteis-
kunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen: työelämätaidot, yhteiskuntataidot. työky-
vyn ylläpitäminen, liikunta. Sosiaalisesta ja kulttuurisesta osaamisesta voidaan integroida: 
etiikka. 
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 
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 Turvallinen sairaanhoito- ja huolenpitotyö   

 
Opiskelija syventää oppimistaan sosiaali- ja terveysalan arvoperustasta, toimintaperiaat-
teista ja laatusuosituksista. Hän oppii tunnistamaan omaa ammatillista kasvuaan lähihoi-
tajana. Opiskelija syventää hoitotyön prosessiajattelua hoidollisessa päätöksenteossa 
sekä oppii hyödyntämään suomalaista hoitotyön luokituskokonaisuutta hoidon kirjaami-
sessa. Hän syventää tietoa vastuustaan asiakas- tai potilasasiakirjoista ja oppii toimi-
maan niin, että sairaanhoidon ja huolenpidon laatu sekä asiakkaan tai potilaan ja työnte-
kijän oikeusturva toteutuvat.  

 
  Opiskelija syventää oppimistaan lääkehoitoa ohjaavista säädöksistä ja oppii ohjaamaan 

asiakasta tai potilasta ja hänen läheisiään lääkkeiden käytössä, säilyttämisessä, hävittä-
misessä ja lääkemääräysten uusimisessa. Hän vahvistaa oppimistaan lääkkeiden käsitte-
lyssä ja annostelussa ja lääkkeiden antamisessa oikein ja turvallisesti.  

 
 Opiskelija oppii työhyvinvointi- ja työsuojeluohjeiden sekä palo- ja sähköturvallisuusmää-

räyksien merkityksen sairaanhoito- ja huolenpitotyön aiheuttamien terveysvaarojen tor-
junnassa. Hän syventää oppimistaan infektioiden torjunnasta sairaanhoito- ja huolenpito-
työssä. Opiskelija oppii ennaltaehkäisemään sairaanhoito- ja huolenpitotyön aiheuttamia 

tapaturmia ja vammoja sekä käyttämään ergonomisesti oikeita työtapoja. Hän syventää 
ensiavun ja peruselvytyksen sekä varhaisen defibrilloinnin oppimista.  

 
Keskeinen sisältö 

o Lähihoitajan ammatillinen kasvu 
o Hoitotyön prosessi ja kirjaaminen hoidollisessa päätöksenteossa 
o Asiakkaan ja potilaan lääkehoidon toteuttaminen ja ohjaaminen  
o Terveysvaarojen torjunta sairaanhoito- ja huolenpitotyössä 
o Infektioiden torjunta sairaanhoito- ja huolenpitotyössä 
o Ergonomiset työtavat sairaanhoito- ja huolenpitotyössä 
o Ensiapu  
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Opiskelijaa ohjataan edistämään asiakas- tai potilasturvallisuutta sairaanhoito- ja huolen-
pitotyössä. Ohjaus toteutuu mahdollisuuksien mukaan sairaanhoito- ja huolenpitotyön 
toimintaympäristöissä.  

 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa sairaanhoidon ja huolenpidon arvioinnin 
kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta 
erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu op-
pimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarvioin-
tiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään 
tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun 
työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen ar-
vioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  
 

  Oppimisen eteneminen  

 
Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja sai-
raanhoidon ja huolenpidon toteuttajana toimintakokonaisuutta.  
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 Oppimisympäristöt 

 
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-
rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 
 

  Oppimismenetelmät  
 
 Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 

mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 

  Oppimismateriaalit 
  

Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, sairaanhoidon ja huolenpidon materiaali ja välineistö.  
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 

 Asiakkaan ja potilaan hoitaminen ja ohjaaminen sairaanhoidon ja huolenpidon 
toimintaympäristöissä   

 

Opiskelija syventää tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä ja palve-
lujen tuottajista sekä toimeentuloturvan etuuksista. Hän oppii ohjaamaan asiakkaita ja po-
tilaita sairaanhoidon ja huolenpidon palvelujen käytössä. Opiskelija saa valmiuksia ohjata 
asiakkaita ja potilaita hyödyntämään psykososiaalisia voimavarojaan ja sosiaalisia ver-
kostojaan hyvinvointinnin edistämisessä. 

 

Opiskelija oppii tunnistamaan asiakkaan tai potilaan sairaanhoidon, huolenpidon ja kun-
toutuksen tarpeita ottaen huomioon eri kulttuurien ja uskontojen vaikutuksen. Hän vahvis-
taa oppimistaan asiakas-/potilaslähtöisen sairaanhoitoa ja huolenpitoa edistävän kirjalli-
sen suunnitelman laatimisessa. Opiskelija oppii hoitamaan, tukemaan ja ohjaamaan voi-
mavaralähtöisesti asiakkaita ja potilaita selviytymään eri sairauksien ja sosiaalisten on-
gelmien aiheuttamissa elämänmuutoksissa. Hän oppii edistämään potilaan elintoimintoja, 
valmistelemaan potilaita erilaisiin toimenpiteisiin ja tutkimuksiin sekä ohjaamaan ravitse-
mukseen liittyvissä erityiskysymyksissä. Opiskelija syventää oppimistaan asiakkaan tai 
potilaan kivun tarkkailussa ja käyttää erilaisia menetelmiä kivun lievittämiseksi. Hän oppii 
tarkkailemaan lääkkeiden vaikutuksia sekä tunnistamaan niiden yleisimpiä haitta- ja sivu-
vaikutuksia. Opiskelija oppii tiedottamaan havainnoistaan suullisesti ja kirjallisesti. Hän 
oppii huomioimaan työssään saattohoidon periaatteet ja tukemaan kuolevan ihmisen 
läheisiä surutyössä.  

  
 Keskeinen sisältö  

o Sairaanhoidon ja huolenpidon palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestel-
mässä  

o Eri sairauksia sairastavien asiakkaiden ja potilaiden voimavaralähtöinen auttami-
nen, tukeminen ja ohjaaminen selviytymisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä 

o Asiakkaiden ja potilaiden valmistaminen tutkimuksiin ja toimenpiteisiin 

o Asiakkaiden ja potilaiden kivun tarkkailu ja kivun hoidon menetelmät 
o Lähihoitajana potilaan saattohoidossa 
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Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan auttamaan, tukemaan ja ohjaamaan voimavaralähtöisesti eri sai-
rauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita eri toimintaympäristöissä. Ohjaus toteutuu 
mahdollisuuksien mukaan sairaanhoito- ja huolenpitotyön toimintaympäristöissä. 

 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja laadullista pa-
lautetta. Oppimisen arviointi perustuu suhteessa sairaanhoidon ja huolenpidon arvioinnin 
kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta 
erilaisista tehtävistä, ohjaustilanteista ja harjoituksista. Oppimisen arviointi perustuu op-
pimista ohjanneiden opettajien havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin ja vertaisarvioin-
tiin. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään 
tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun 
työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen ar-
vioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
 Oppimisen eteneminen  

 
 Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 
 sairaanhoidon ja huolenpidon toteuttajana toimintakokonaisuutta. 

  
Oppimisympäristöt 

 
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa opiskelu- ja opetuskäyttöön va-
rustetuissa tiloissa tai muussa oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisessa oppimisympä-
ristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä aidoissa asiakastilanteissa. 

 
 Oppimismenetelmät  

 
Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 
mukaan tarkoituksenmukaisesti. Esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 

 
 Oppimismateriaalit 
  

Alan painetut - ja verkkojulkaisut, opetus - dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, sairaanhoidon ja huolenpidon materiaali ja välineistö.  
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Lähihoitaja sairaanhoidon ja huolenpidon toteuttajana  

 
Opiskelija toimii lähihoitajan työtehtävissä terveyskeskuksessa, sairaalassa, kotihoidos-
sa, tuetussa palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa joko 
vanhainkodissa tai terveyskeskuksen pitkäaikaisosastolla. 

 
Opiskelija kohtaa asiakkaan tai potilaan ammatillisesti noudattaen toimintaympäristön 
säädöksiä ja eettisiä periaatteita sekä työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyk-
siä. Hän tunnistaa asiakkaan tai potilaan yksilöllisiä sairaanhoidon, huolenpidon, palvelun 
ja kuntoutuksen tarpeita. Opiskelija laatii asiakaslähtöisen sairaanhoitoa ja huolenpitoa 
edistävän suunnitelman, jota hän toteuttaa ja arvioi. Hän hoitaa, tukee ja ohjaa voimava-
ralähtöisesti eri sairauksia sairastavia asiakkaita tai potilaita sairaanhoidon ja huolenpi-
don keinoilla apuvälineitä ja teknologiaa hyödyntäen. Opiskelija toteuttaa lääkehoitoa 
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vastuualueensa mukaisesti. Hän valmistelee, avustaa tai tekee hoitotoimenpiteitä sekä 
tukee asiakkaita ja potilaita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Hän hyödyntää sai-
raanhoidon ja huolenpidon tietoperustaa sekä toimii niin, että sairaanhoidon ja huolenpi-
don laatu sekä asiakkaan tai potilaan ja työntekijän oikeusturva toteutuvat. 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan voimavaralähtöisesti eri sairauksia sairastavien 
asiakkaiden tai potilaiden hoitoa ja ohjausta sekä toteuttamaan ja arvioimaan sairaanhoi-
toa ja huolenpitoa eri toimintaympäristöissä.  

 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa sairaanhoidon ja huolenpidon arvioinnin kohteisiin ja 
sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arviointiin 
osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista ohjaava opettaja. Mikäli oppi-
minen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muu-
tokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Kun työelämäläh-
töisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, oppiminen arvioidaan 
saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  

 
 Osaamisen arviointi 
 

Opiskelijan tulee suorittaa pakolliset tutkinnon osat (Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito- 
ja huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen) hyväksytysti ennen osaamisalan ammatti-
osaamisen näyttöä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikas-
sa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoitta-
massa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Osaa-
minen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvioinnilla 
kun osaaminen on ohjaus- ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Sairaanhoidon ja 
huolenpidon arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun 
osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosa-
nasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja. Liite 1. 
Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

 Valinnaiset tutkinnon osat 

 Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
 Opiskelija osaa 

o hyödyntää lasten ja nuorten kanssa työskennellessään oman alansa tietoperustaa ja 
hankkia uutta tietoa  

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

o työskennellä sosiaali- ja terveysalan ammattieettisten periaatteiden mukaan  
o tunnistaa ja edistää lapsen ja nuoren tervettä kasvua, kehitystä, kuntoutumista ja hy-

vinvointia suojaavia tekijöitä ja ehkäistä vaarantavia tekijöitä  
o toimia yhteistyössä erilaisten perheiden kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä 
o suunnitella, toteuttaa ja arvioida tuen tarpeessa olevan lapsen tai nuoren hoitoa, kas-

vatusta ja kuntoutumista yhdessä työryhmän ja lapsen tai nuoren ja hänen perheensä 
kanssa 

o käyttää työssään varhaisen tuen ja erityisen tuen työmenetelmiä 
o toimia omalla vastuualueellaan työryhmän jäsenenä 
o suunnitella ja toteuttaa moniammatillisen työryhmän jäsenenä lapselle tai nuorelle hy-

vinvointia ja toimintakykyä tukevaa toimintaa sekä noudattaa annettuja ohjeita. 
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o toimia yhteistyössä lasten ja nuorten verkostojen kanssa  
o ohjata ja tukea lapsia ja nuoria ja heidän perheitään psyykkisen ja sosiaalisen hyvin-

voinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä ja ohjata tarvittavien palve-
lujen piiriin 

o toimia lastensuojelun periaatteiden mukaisesti ja ottaa työssään huomioon ilmoitus-
velvollisuuden merkityksen 

o ratkaista yllättäviä tilanteita ja toimia ammatillisesti haasteellisissa tilanteissa 
o arvioida omaa toimintaansa ja kehittää sitä saamansa palautteen pohjalta  
o huolehtia omasta työhyvinvoinnistaan, ergonomiastaan ja työturvallisuudestaan ja 

edistää niitä 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 (http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf) 

 
 Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu soveltuva am-

matti- ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja 
selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden 
mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen 7 osp 
o Lähihoitaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin toteuttajana 8 osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Hän toimii alan 
yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyttää 
vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. Opiskeli-
ja arvioi vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan ja kehittää omaa oppimistaan ja toimin-
taansa palautteen perusteella.  

 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukeminen  

 
Opiskelija oppii havainnoimaan tervettä kasvua, kehitystä ja hyvinvointia suojaavia ja 
vaarantavia tekijöitä sekä psyykkiseen kehitykseen liittyviä riskitekijöitä. Hän oppii lasten 
ja nuorten psyykkisistä ongelmista, häiriöistä ja hoidosta. 
  
Opiskelija oppii varhaisen tuen ja erityisen tuen työmenetelmistä, kasvatuskumppanuu-
den periaatteista sekä kasvua ja kehitystä tukevista yksilöllisistä suunnitelmista. Hän op-
pii kehitysympäristön merkityksestä kasvulle ja kehitykselle. Opiskelija oppii omalla toi-
minnallaan edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia.  
 
Opiskelija oppii tunnistamaan lasten, nuorten ja perheiden erityisen tuen tarpeita ja sosi-
aalisia ongelmia. Hän oppii lapsia, nuoria ja perheitä koskevista palveluista ja eri hallin-
non alojen yhteistyön merkityksestä. Opiskelija oppii lastensuojelulain toimintaperiaatteet 
ja ilmoitusvelvollisuuden merkityksen.  
 
Keskeinen sisältö 
o Lapsen ja nuoren kehitystä suojaavat ja vaarantavat tekijät 
o Lasten ja nuorten psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat, häiriöt ja niiden hoito 
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o Lasten, nuorten ja perheiden varhainen ja erityinen tuki 
o Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen 
o Palvelujärjestelmä 
o Moniammatillisuus ja verkostotyö 
o Lastensuojelulaki ja ilmoitusvelvollisuus 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan toimimaan lasten ja nuorten ja heidän läheistensä kanssa vuorovai-
kutuksessa, joka tukee lasten ja nuorten hyvinvointia ja mielenterveyttä. 
  
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. 
Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arviointiin osallistuvat 
oppimista ohjanneet opettajat ja opiskelija. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin 
perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja 
ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Opiskelijan kanssa laaditaan yksilöllinen oppimis-
suunnitelma, joka kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. Kun työelämälähtöisen toimin-
takokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, kirjataan oppiminen opiskelijahallinta-
järjestelmään S-merkinnällä.  

 
Oppimisen eteneminen 
 
Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin toteuttajana toimintakokonaisuutta.  

 
Oppimisympäristöt 
  
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa oppimisen kannalta 
tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä 
aidoissa asiakastilanteissa.  
 
Oppimismenetelmät 
 
Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 
mukaan tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 
 
Oppimismateriaalit 
 
Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen materiaali ja välineis-
tö.  
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Lähihoitaja lasten ja nuorten hyvinvoinnin toteuttajana 

 
Opiskelija toimii lähihoitajan työtehtävissä päivähoidossa tai varhaiskasvatuksessa, kou-
lussa tai oppilaitoksessa, lapsiperheiden varhaisessa tuessa, kotihoidossa, lastensuoje-
lun yksikössä, perhe- ja asukaspuistossa tai muussa soveltuvassa lasten ja nuorten toi-
mintayksiköissä.  
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Opiskelija kohtaa lapset ja nuoret ammatillisesti. Hän työskentelee sosiaali- ja terveysalan 
ammattieettisten periaatteiden, lakien ja säädösten mukaisesti. Opiskelija toimii toiminta-
ympäristön toimintaperiaatteita noudattaen moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Hän 
harjaannuttaa vuorovaikutus- ja yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitojaan.  
 
Opiskelija edistää ja tukee eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten lasten ja nuorten kasvua, 
kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Hän hoitaa ja ohjaa lasta/lapsiryhmää tai 
nuorta/nuorten ryhmää päivittäisissä toiminnoissa. Opiskelija tunnistaa lasten ja nuorten 
kasvua, kehitystä ja hyvinvointia suojaavia tekijöitä, vahvistaa lasten ja nuorten osallisuut-
ta sekä tunnistaa ja ennalta ehkäisee kasvua, kehitystä ja hyvinvointia vaarantavia tekijöi-
tä.  
 
Opiskelija tarjoaa lapsille ja nuorille erilaisia toimintamahdollisuuksia huomioiden toimin-
taympäristöön soveltuvat menetelmät, materiaalit, välineet ja tilat. Hän perustelee toimin-
tansa teoreettisesti ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. Opiskelija 
noudattaa työhyvinvointi- ja työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä. Hän huolehtii omasta 
toimintakyvystään ja työhyvinvoinnistaan.  

  
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia eri toimintaympäristöissä. 

 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen tut-
kinnon osan arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja 
kirjallista palautetta. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista 
ohjaava opettaja. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitel-
lusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tu-
kemiseksi. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutet-
tu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  
 

 Osaamisen arviointi 
 

Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja 
huolenpito ja Kuntoutumisen tukeminen -tutkinnon osat ennen tämän valinnaisen tutkin-
non osan ammattiosaamisen näyttöä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa 
työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
Osaaminen arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvi-
oinnilla kun osaaminen on ohjaus- ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Lasten ja 
nuorten mielenterveyden edistämisen arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön 
arvosanasta. Mikäli muun osaamisen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammatti-
osaamisen näytön arvosanasta ja muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta 
päättää opettaja. Liite 1. Suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja ar-
vioinnista. 

 Vanhusten kotihoito ja huolenpito 15 osp 

 
Ammattitaitovaatimukset  

 
 Opiskelija osaa 

o kunnioittaa kotona asuvan asiakkaan yksityisyyttä, tapoja, tottumuksia ja omaisuutta 
o suunnitella, toteuttaa ja arvioida kotona asuvan asiakkaan hoitoa ja palvelua ottaen 

huomioon asiakkaan voimavarat ja osallisuuden 
o toimia kotona asuvan asiakkaan omaishoitajan, läheisten ja verkoston kanssa yhteis-

työssä 
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o käyttää kotona asuvan asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa työskennellessään 
ammatillisia vuorovaikutustaitoja 

o tukea ja ohjata kotona asuvaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen voimava-
ransa huomioiden 

o havainnoida kotona asuvan asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoin-
nin ja toimintakyvyn muutoksia ja ehkäistä niitä heikentäviä tekijöitä 

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

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

o ohjata ja tukea kotona asuvaa asiakasta hoitopolun (esim. laitos- ja kotihoidon nivel-
vaihe, muisti- ja päihdeongelmat) eri vaiheissa 

o toteuttaa kotona asuvan asiakkaan lääkehoitoa 
o käyttää asiakkaan kotona oman työnsä työvälineitä sekä turvallisuuteen, sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, tiedonkulkuun ja tilastointiin liittyvää teknologiaa sekä ohjata asi-
akkaita ja omaisia niiden käytössä 

o auttaa asiakasta huolehtimaan ja/tai huolehtia asiakkaan ruokahuollosta ja ravitse-
muksesta 

o auttaa asiakasta huolehtimaan ja/tai huolehtia asiakkaan kodin päivittäisestä siistey-
destä ja/tai ylläpitosiivouksesta ja vaatehuollosta 

o hoitaa asiakkaan puolesta asioita kodin ulkopuolella ja/tai avustaa asiakasta asioimi-
sessa 

o toimia vastuualueellaan kotihoidon työryhmän jäsenenä 
o hyödyntää kotihoidossa työskennellessään oman alansa tietoperustaa 
o kehittää toimintaansa saamansa palautteen pohjalta sekä arvioida omaa osaamistaan 
o ratkaista kotona asuvan asiakkaan arjen ongelmia ja toimia yllättävissä tilanteissa 

asiakkaan kotona 
o työskennellä sosiaali- ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan asiakkaan kodis-

sa 
o edistää omaa työhyvinvointiaan ja työturvallisuuttaan työskennellessään kotihoidossa 
o työskennellä kestävän kehityksen periaatteen mukaan asiakkaan kodissa 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 (http://www.oph.fi/download/162460_sosiaali_ja_terveysalan_pt_01082015.pdf) 

 
 Esimerkkinä osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta on suoritettu soveltuva am-

matti- ja erikoisammattitutkinto. Tutkinnon osan osaamistavoitteita esitellessään opettaja 
selvittää onko tutkinnon osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden 
mukaisesti.  

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Ikääntyneiden hoito ja hyvinvoinnin tukeminen kotona 7osp 
o Lähihoitaja vanhusten kotihoidon ja huolenpidon toteuttajana 8osp 

 
Tutkinnon osan toimintakokonaisuuksille yhteiset oppimistavoitteet 
 
Opiskelija toimii osana opiskelija- tai työryhmää, huolehtii vastuistaan ja velvollisuuksis-
taan, noudattaa annettuja ohjeita, sopimuksia, säädöksiä ja aikatauluja. Hän käyttäytyy 
asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia ihmisiä kohtaan eri oppimisympäristöissä. Opiskelija 
toimii aktiivisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän huolehtii 
opiskelu- ja työympäristön viihtyisyydestä sekä opiskelu- ja työvälineistä. Hän toimii alan 
yrittäjyyden, esteettisen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hän käyttää 
vastuullisesti opiskelun ja työn edellyttämiä tietojärjestelmiä, laitteita ja välineitä. Opiskeli-
ja arvioi vuorovaikutustaitojaan, teoriatietoaan ja kehittää omaa oppimistaan ja toimin-
taansa palautteen perusteella. 
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 Ikääntyneiden hoito ja hyvinvoinnin tukeminen kotona 

 
 Opiskelija oppii tunnistamaan fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ikääntymismuutoksia sekä 

yleisimpiä kotihoidon asiakkaan sairauksia. Hän saa valmiuksia tarkastella ammatillisia 
vuorovaikutustaitojaan kotihoito- ja huolenpitotyössä. Opiskelija oppii ohjaamaan ja tuke-
maan asiakasta ja hänen läheisiään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edis-
tämisessä. Hän saa valmiuksia ohjata asiakkaita ja omaisia turvallisuuteen, sosiaaliseen 
kanssakäymiseen ja tiedonkulkuun liittyvässä teknologiassa. Opiskelija saa valmiuksia 
ohjata ja tukea asiakasta ja hänen läheisiään palvelujen hakemisessa ja käytössä hoito-
polun eri vaiheissa. 

 
 Opiskelija oppii suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan voimavaralähtöisesti asiak-

kaan hoitoa ja palvelua yhteistyössä asiakkaan omaishoitajan, läheisten ja verkoston 
kanssa. Hän harjaantuu tukemaan ja ohjaamaan asiakasta päivittäisissä toiminnoissa 
kuntouttavaa työotetta käyttäen. Opiskelija harjaantuu käsittelemään, annostelemaan ja 
antamaan lääkkeet oikein ja turvallisesti sekä ohjaamaan asiakasta ja hänen läheisiään 
lääkehoidossa. Hän saa valmiuksia tarkkailla lääkkeiden vaikutuksia ja yhteisvaikutuksia 
sekä tunnistaa lääkkeiden yleisimpiä haitta- ja sivuvaikutuksia. 

 
Keskeinen sisältö 
o Fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten muutosten sekä yleisimpien sairauksien vaiku-

tus ikääntyneiden toimintakykyyn ja hyvinvointiin 
o Asiakkaan ja hänen läheisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 
o Asiakasturvallisuudesta huolehtiminen kotihoidossa 
o Asiakkaan voimavaralähtöinen hoidon ja palvelujen suunnittelu, toteutus ja arviointi 

moniammatillisena yhteistyönä 
o Asiakkaan ohjaus ja tukeminen päivittäisissä toiminnoissa sekä avustaminen asioimi-

sessa  
o Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen kotihoidossa 
 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan toimimaan asiakkaiden, heidän läheisten ja verkoston sekä omais-
hoitajien kanssa yhteistyössä, joka tukee ja edistää asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvoin-
tia. 
 
Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. 
Arviointimenetelminä käytetään suullista ja kirjallista palautetta. Arviointiin osallistuvat 
oppimista ohjanneet opettajat ja opiskelija. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin 
perusteella etene suunnitellusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja 
ohjaamiseen oppimisen tukemiseksi. Opiskelijan kanssa laaditaan yksilöllinen oppimis-
suunnitelma, joka kirjataan opiskelijahallintajärjestelmään. Kun työelämälähtöisen toimin-
takokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutettu, kirjataan oppiminen opiskelijahallinta-
järjestelmään S-merkinnällä.  
 
Oppimisen eteneminen 
 
Tämän työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet opitaan ennen lähihoitaja 
vanhusten kotihoidon ja huolenpidon toteuttajana toimintakokonaisuutta.  
 
Oppimisympäristöt 
  
Oppimisen ohjaus ja opetus toteutetaan oppilaitoksessa tai muussa oppimisen kannalta 
tarkoituksenmukaisessa oppimisympäristössä sekä työelämän eri toimintaympäristöissä 
aidoissa asiakastilanteissa.  
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Oppimismenetelmät 
 
Oppimismenetelmiä käytetään vuosittaisen toteutussuunnitelman ja ryhmän luonteen 
mukaan tarkoituksenmukaisesti, esimerkiksi yhteistoiminnallinen oppiminen, aidot ja si-
muloidut asiakastilanteet, tekemällä oppiminen, opintokäynnit, audiovisuaalinen opetus, 
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen, asiantuntijaluennot, opetuskeskustelut, on-
gelmaratkaisutaitojen harjoittelu, yksilö- ja ryhmätyöt. 
 
Oppimismateriaalit 
 
Alan painetut- ja verkkojulkaisut, opetus -dvd:t, sähköinen oheismateriaali, opiskelijoiden 
tuottama materiaali, vanhusten kotihoidon ja huolenpidon materiaali ja välineistö.  
 
Osaaminen arvioidaan tutkinnon osan loppuvaiheessa, ammattiosaamisen näytöllä. 

 Lähihoitaja vanhusten kotihoidon ja huolenpidon toteuttajana  

 
 Opiskelija toimii lähihoitajan työtehtävissä kotihoidossa tai tuetussa tai tehostetussa pal-

veluasumisessa tai muistisairaiden hoitokodissa. 
 
 Opiskelija käyttää työskennellessään ammatillisia vuorovaikutustaitojaan ja toimii sosiaali- 

ja terveysalan eettisten periaatteiden mukaan asiakkaan kodissa. Hän havainnoi asiak-
kaan yksilöllisiä fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutoksia 
ja ohjaa ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämi-
sessä ja edistämisessä. Opiskelija ohjaa ja tukee asiakasta ja hänen läheisiään hoitopo-
lun eri vaiheissa sekä erilaisten palvelujen hakemisessa ja käytössä.  

 
 Opiskelija laatii tai päivittää yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa hoito- ja 

palvelusuunnitelman, jota hän toteuttaa ja arvioi. Hän tukee ja ohjaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa voimavaralähtöisesti yhteistyössä asiakkaan omaishoitajan sekä hä-
nen läheisten ja verkoston kanssa hyödyntäen kotihoidon ja huolenpidon tietoperustaa ja 
teknologiaa. Opiskelija toteuttaa asiakkaan lääkehoitoa ja huolehtii asiakkaan ruokahuol-
losta ja ravitsemuksesta. Hän huolehtii kodin päivittäisestä siisteydestä, avustaa asiakas-
ta asioimisessa kodin ulkopuolella ja ratkaisee asiakkaan arjen ongelmia. 

 
Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
Opiskelijaa ohjataan suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan voimavaralähtöisesti 
asiakkaan kotihoitoa ja huolenpitoa yhteistyössä asiakkaan sekä hänen omaishoitajan, 
läheisten ja verkoston kanssa. 
 

 Oppimisen ohjaus on kannustavaa, oppimista motivoivaa keskustelua ja palautetta. Op-
pimisen arviointi perustuu suhteessa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen tut-
kinnon osan arvioinnin kohteisiin ja sisältöihin. Arviointimenetelminä käytetään suullista ja 
kirjallista palautetta. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja työssäoppimista 
ohjaava opettaja. Mikäli oppiminen ei ohjauksen ja arvioinnin perusteella etene suunnitel-
lusti, tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja ohjaamiseen oppimisen tu-
kemiseksi. Kun työelämälähtöisen toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet on saavutet-
tu, oppiminen arvioidaan saavutetuksi merkinnällä S opiskelijahallintajärjestelmään.  
 

 Osaamisen arviointi 
 

Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti ammattiosaamisen näytössä vähintään Hoito ja 
huolenpito -tutkinnon osa ennen tämän valinnaisen tutkinnon osan ammattiosaamisen 
näyttöä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai 
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ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa pai-
kassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Osaaminen arvioidaan 
ammattiosaamisen näytöllä ja tarvittaessa muun osaamisen arvioinnilla kun osaaminen 
on ohjaus- ja arviointikeskusteluissa arvioitu hankituksi. Vanhusten kotihoidon ja huolen-
pidon arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. Mikäli muun osaami-
sen arviointia tarvitaan, muodostuu arvosana ammattiosaamisen näytön arvosanasta ja 
muun osaamisen arvioinnista yhdessä. Arvosanasta päättää opettaja. Liite 1. Suunnitel-
mat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista. 

3 Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 
 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133953/ops/tutkinnonosat/144025 

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  

 Äidinkieli  

 Pakolliset osaamistavoitteet, 5 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa viestiä ja toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  
o ymmärtää omaan alaan liittyvien tärkeimpien tekstilajien käytänteet, olennaisen sisäl-

lön ja tarkoituksen 
o osaa hakea tietoa eri tietolähteistä ja käyttää tietoa sekä noudattaa lähteiden käytön 

periaatteita 
o osaa hyödyntää mediaa ja verkon tarjoamia viestintä- ja vuorovaikutusvälineitä opis-

kelussaan sekä tehdä ammattiosaamistaan näkyväksi  
o osaa laatia alaan liittyviä kirjallisia töitä 
o osaa hyödyntää äidinkielen oppimisen luku- ja opiskelustrategioita  
o ymmärtää äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen alan ja am-

matin kannalta 
o osaa arvioida ja kehittää omaa äidinkielen taitoaan.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1), Tekstien ra-
kenteita ja merkityksiä (ÄI2) Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) sekä jokin seuraavista Kirjalli-
suuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3), Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kieli, kirjallisuus ja identi-
teetti (ÄI6) tai Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) vastaavat tavoitteiltaan Äidinkie-
li, suomi -osa-alueen valinnaisia osaamistavoitteita. Äidinkielen osa-alueen osaamistavoit-
teita esitellessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista 
jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen 
käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

3.1.1.1 Kirjallinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija hallitsee kielenkäytön perusnormit ja hioo tuottamiensa tekstien kieli- ja ul-
koasua.  

o Opiskelija tuottaa tekstejään tavoitteellisesti ja osaa työstää tuotoksiaan oman arvion 
ja saamansa palautteen pohjalta.  

o Opiskelija osaa laatia asianmukaisia asiakirjoja ja soveltaa asiakirjamalleja. 
o Opiskelija osaa arvioida realistisesti omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja osaa 

tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittää taitojaan palautteen pohjal-
ta.  
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä alan kirjallisten töiden laatimiseen ja oman 
äidinkielen taidon arviointiin liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. 

 
Keskeistä on se, että opiskelija tuntee ja osaa laatia oman ammattialansa tekstit. Opiske-
lijaa ohjataan siten, että hän tekstejä laatiessaan osaa kiinnittää huomion sekä kieleen, 
tyyliin että ulkoasuun. Lisäksi opiskelijaa tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan ja 
työstämään niitä sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta. Opiskelijaa tu-
lee myös ohjata arvioimaan omaa kielenkäyttöään ja lukutaitoaan ja tunnistamaan vah-
vuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ja kehittämään omaa osaamistaan palautteen pohjalta.  
 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-
pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista verra-

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein.  

3.1.1.2 Suullinen viestintä (2 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, joustavasti ja 
vakuuttavasti ja osaa perustella näkemyksensä monipuolisesti. 

o Opiskelija osallistuu aktiivisesti ja rakentavasti keskusteluun ja kantaa osaltaan vas-
tuuta viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii asiallisesti ja kohteliaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön 
liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 

o Opiskelija toimii joustavasti oman alansa viestintätilanteissa ja pitää erilaisia esityksiä 
tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

o Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista teksteistä ja vaikeaselkoisistakin teksteistä ja 
arvioida kriittisesti niiden luotettavuutta. 

o Opiskelija osaa viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa pyytää niihin käyttöluvan. 
 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
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Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa toimi-
miseen ja tiedon hankkimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelijaa toimimaan asiallisesti ja kohte-
liaasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön liittyvissä asiakas- ja ryhmätilanteissa. 
Opiskelijalla tulisi olla keskustelutilanteissa valmiudet osallistua keskusteluun aktiivisesti 
ja rakentavasti ja kantamaan vastuunsa viestintäilmapiiristä ryhmätilanteissa. Opiskelija 
tulee myös ohjata toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa asiakaslähtöisesti, jous-
tavasti ja vakuuttavasti ja ohjata perustelemaan näkemyksensä monipuolisesti. Opiskeli-
jan tulisi myös osata pitää erilaisia esityksiä tilanteen ja alan edellyttämällä tavalla. 

 
Opiskelijaa tulee ohjata hakemaan tietoa erityyppisistä teksteistä ja vaikeaselkoisistakin 
teksteistä ja oppia arvioimaan niiden luotettavuutta kriittisesti. Opiskelijan tulee lisäksi 
osata viitata käyttämiinsä lähteisiin ja tarvittaessa osata pyytää niihin käyttölupa. Lisäksi 
keskeistä on ohjata opiskelija arvioimaan omaa luku- ja opiskelustrategiaansa ja paran-
tamaan sitä saamansa palautteen pohjalta. 

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila, opintoalan työtilat 

 
 Oppimismenetelmät  

o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-
pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 
 Oppimismateriaalit 

o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 
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 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista verra-

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein. 

3.1.1.3 Media ja kulttuuri (1 osp) 

 
 Keskeinen sisältö 

o Opiskelija käyttää monipuolisesti viestintävälineitä ja arvioi kriittisesti mediatekstejä. 
o Opiskelija tuntee ja ymmärtää työelämän erilaisten tekstilajien tarkoituksen, sanoman 

ja yksityiskohtien merkityksen, tekee johtopäätöksiä ja arvioi tekstien sisältöä ja ilmai-
sutapaa. 

o Opiskelija viestii ammatillisuutta osoittaen digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilan-
teissa.  

o Opiskelija ymmärtää äidinkielen merkityksen omalla alallaan ja osaa arvioida äidinkie-
len merkitystä omalla alallaan. Lisäksi opiskelija osaa arvioida äidinkielen asemaa 
monikielisessä yhteiskunnassa työelämän ja yksilön kannalta.  

o Opiskelija ymmärtää kirjallisuuden tai muun kulttuurin merkityksen alalla toimimises-
sa.  

o Opiskelija dokumentoi ja kuvaa oppimistaan ja osaamistaan eri medioiden avulla. 
 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 

Tässä toimintakokonaisuudessa on keskeistä mediataitoihin, verkkoviestinnän hyödyntä-
miseen, tekstien ja tekstilajien ymmärtämiseen ja äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun 
kulttuurin merkityksen hyödyntämiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen oh-
jaaminen. 

 
Toimintakokonaisuudessa on keskeistä ohjata opiskelija käyttämään monipuolisesti vies-
tintävälineitä. Opiskelijaa ohjataan lisäksi arvioimaan kriittisesti erilaisia mediatekstejä 
(erilaisia tekstilajeja, kuvia tms.). Työelämän erilaisia tekstilajeja lukiessaan opiskelija tun-
tee ja ymmärtää niiden tarkoituksen, sanoman ja yksityiskohtien merkityksen, osaa tehdä 
johtopäätöksiä ja arvioida tekstien sisältöä ja ilmaisutapaa. Opiskelijaa ohjataan viesti-
mään erilaisissa digitaalisen ympäristön vuorovaikutustilanteissa ammatillisuutta osoitta-
en. Opiskelija oppii myös dokumentoimaan ja kuvaamaan omaa oppimistaan ja osaamis-
taan eri medioiden avulla.  

 
Opiskelijalla tulisi olla taito osata arvioida äidinkielen asemaa monikielisessä yhteiskun-
nassa sekä työelämän että yksilön kannalta. Opiskelijaa ohjataan myös ymmärtämään 
äidinkielen merkitys omalla alallaan. Opiskelijaa tulee ohjata myös ymmärtämään kirjalli-
suuden tai muun kulttuurin merkitys omalla alalla toimimisessa.  

 
Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja pa-
lautetta, ja se perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. 
Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa voidakseen ohjata opiskeli-
jaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen 
opiskeluun. Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen mer-
kinnällä S. 

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetuskäyttöön varustettu 
tila, opintoalan työtilat 
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 Oppimismenetelmät  
o yksilötyöskentelyn lisäksi monipuoliset osaamistavoitteiden saavuttamista tukevat op-

pimismenetelmät, esimerkiksi erilaiset yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät.  

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Äidinkielen osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista verra-

taan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin kirjallisin ja suullisin harjoituksin 
ja/tai kokein. 

 Toinen kotimainen kieli, ruotsi  

  Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutus-
tilanteissa 

o ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen monikulttuurisessa 
Suomessa 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssi Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1) tai Koulu ja 
vapaa-aika (RUB1) vastaa tavoitteiltaan Toinen kotimainen kieli, ruotsi -osa-alueen pakolli-
sia oppimistavoitteita. Muualla hankittu osaaminen osoitetaan suullisella ja/tai kirjallisella 
näytöllä. Toisen kotimaisen kielen, ruotsin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään 
opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja 
toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja 
aikataulun mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o työhön ja työturvallisuuteen liittyvien tekstien ymmärtäminen ja tulkinta 
o viestintä- ja vuorovaikutustilanteet 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi  
 
 Keskeistä on alan kirjallisten töiden laatimiseen ja viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa 

toimimiseen liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamiseen ohjaaminen. Opiskelija osaa laa-
tia oman ammattialansa tekstejä sekä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja työhön 
liittyvissä asiakastilanteissa. Opettaja huomioi opiskelijan yksilölliset oppimisprosessit ja 
ohjaa hänen tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen arviointi on kannustavaa keskustelua ja 
palautetta, joka perustuu opettajan havainnointiin ja opiskelijan itsearviointiin suhteessa ta-
voitteisiin.   

 
 Oppimisympäristöt 

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila  

o alan työtilat  
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 Oppimismenetelmät   
o kuvitellut ja aidot asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draama-, mielikuvaharjoitteet, 

tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät  
o tiedon hankinta, ongelmanratkaisu  

o kirjalliset tehtävät 

 Oppimismateriaalit  
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Toisen kotimaisen kielen, ruotsi -osa-alueen loppuvai-

heessa siten, että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kir-
jallisten tehtävien avulla.  

 Vieraat kielet, Englanti 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp   
 
 Opiskelija  

o osaa käyttää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa vierasta kieltä 

o osaa hakea tietoa vieraskielisistä lähteistä 
o osaa viestiä ja toimia vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan 

ammattiaan 

o osaa toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä 

 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkkejä: Osaamisen tunnustamisessa 
lukion A-kielen kurssit Nuori ja hänen maailmansa ja Opiskelu ja työ vastaavat tavoitteil-
taan Vieras kieli, A-kieli-osa alueen pakollisia osaamistavoitteita. Muualla hankittu osaami-
nen osoitetaan suullisella ja / tai kirjallisella kokeella. 

  
 Esimerkkinä ovat aiemmat opinnot, työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. Vieraan 

kielen, englannin osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti.  

 
 Keskeinen sisältö  

o kielen joustava käyttäminen alan työtehtävissä ja monipuolinen tiedonhankinta 
o vuorovaikutustilanteissa sujuvasti toimiminen 
o tavanomaisten viestien ja lyhyiden tekstien ja asiakirjojen laadinta 
o tietojen ja taitojen soveltaminen sekä ratkaisujen perusteleminen 
o normaalitempoisen puheen ymmärtäminen 
o omien vahvuuksien ja kehittämiskohteittensa tunnistaminen ja taitojen kehittäminen pa-

lautteen pohjalta 
o myönteisen oppimisasenteen omakuminen 
o kulttuuritaitojen joustava soveltaminen 

 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Hän huomioi 
ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen 
kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi 
keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluun. Opettaja ohjaa ja kan-
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nustaa opiskelijaa tuottamaan selkeää ja ymmärrettävää ammattikieltä. Lisäksi opiskelijaa 
tulee ohjata arvioimaan omia tuotoksiaan sekä niiden ymmärrettävyyttä ja työstämään niitä 
sekä oman arvionsa että saamansa palautteen pohjalta.  

 
 Opiskelijaa ohjataan käyttämään kieltä joustavasti ja monipuolisesti sekä kirjallisissa että 

suullisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa. Häntä ohjataan hankkimaan tietoa omasta 
alastaan itsenäisesti siten, että hän myös pystyy perustelemaan ratkaisunsa. Opiskelijaa 
ohjataan toimimaan monikulttuurisessa ympäristössä ja soveltamaan vieraan kielen ja kult-
tuurin taitojaan joustavasti. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppi-
misprosessia. Hän havainnoi opiskelijan taitoja jatkuvasti opiskelijan itsearviointia apunaan 
käyttäen ja antaa välitöntä palautetta opiskelijan oppimisesta. Tässä toimintakokonaisuu-
dessa, oppimistavoitteiden saavuttamisen lisäksi, on keskeistä opiskelijan kiinnittyminen ja 
sitoutuminen opiskeluun.  

 
 Oppimistavoitteen saavuttaminen arvioidaan opintosuoritusotteeseen merkinnällä S.  
 
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varustet-
tu tila 

o opintoalan työtilat 

 Oppimismenetelmät  
o kuvitellut ja aidot ammattialaan liittyvät asiakaspalvelutilanteet lähiopetuksena, draa-

ma, mielikuvaharjoitteet, tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat me-
netelmät, kirjalliset tehtävät, lomakkeiden täyttö 

o verkko-opiskelu 

 Oppimismateriaalit 
o erilaiset opetus- ja digimateriaalit 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Vieraat kielet, Englanti -osa-alueen loppuvaiheessa siten, 

että sitä verrataan osaamisen arviointikriteereihin erilaisten suullisten ja kirjallisten tehtä-
vien avulla.    

 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 9 osp  

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133953/ops/tutkinnonosat/144026 

 Matematiikka 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp 

 
Opiskelija 
o osaa peruslaskutoimitukset, prosenttilaskennan ja mittayksiköiden muunnokset oman 

alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa 
o osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 
o osaa soveltaa geometriaa oman alan tehtävien vaatimassa laajuudessa ja hahmottaa 

tilaa ja muotoja kolmiulotteisesti 
o osaa käyttää sopivia matemaattisia menetelmiä oman alan ongelmien ratkaisussa 
o osaa arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa 
o osaa käyttää matemaattisten ongelmien ratkaisussa apuna laskinta, tietokonetta ja tar-

vittaessa muita matematiikan apuvälineitä 
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 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1), Geometria 
(MAB2) ja Talousmatematiikka (MAB7), tai Funktiot ja yhtälöt (MAA1) ja toinen seuraavista 
lukion kursseista Polynomifunktiot (MAA2) tai Geometria (MAA3) vastaavat tavoitteiltaan 
Matematiikka -osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 
 
Matematiikan osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko osan 
opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnistami-
sesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

  
   Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia.  

 Lähtötilannetta opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti 
HOPS:ssa olevien tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikä-
li oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o oppimisympäristönä toimivat teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o opintosisältöjen havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työympä-

ristöjä.  
 
 Oppimismenetelmät  

o oppimismenetelminä käytetään laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avul-
la 

o mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita. 
  
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-
ristöstä löytyvää materiaalia. 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Matematiikka -osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista 

verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin.  Arvioinnissa voidaan käyttää tarvit-
taessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  
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Opetussuunnitelma 

 Fysiikka ja kemia 

  Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp 
 
 Opiskelija 

o osaa soveltaa oman alan kannalta keskeisiä fysiikan käsitteitä, ilmiöitä ja lainalaisuuk-
sia 

o osaa ottaa työssään huomioon oman alan kannalta keskeisiä kemian ilmiöitä ja ainei-
den erityisominaisuuksia 

o osaa säilyttää, käyttää ja hävittää omalla alalla tarvittavia aineita. 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
 

Osaamisen tunnustamisessa lukion kurssit Fysiikka luonnontieteenä (FY1) ja Ihmisen ja 
elinympäristön kemia (KE1) korvaavat Fysiikka ja kemia -tutkinnon osan osaamistavoitteet 
yhteisissä tutkinnon osissa.  
 
Fysiikan ja kemian osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, onko 
osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen tunnis-
tamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukaisesti. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
  
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Lähtötilannetta 
opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti HOPS:ssa olevien 
tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä osa-alueessa, oppimistavoitteiden li-
säksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikäli oppiminen 
ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o teorialuokat, joissa on pääsääntöisesti ATK laitteet 
o havainnollistamiseen voidaan käyttää opintoalan käytännön työympäristöjä ja sovel-

tuvia mittalaitteita 
 
 Oppimismenetelmät 

o luentoja, mittauksia, laskuharjoittelua sekä paperilla, että tietokoneen avulla sekä 
mahdollisuuksien mukaan aitoja ja simuloituja työtilanteita 

 
 Oppimismateriaalit 

o esimerkiksi soveltuvia oppikirjoja, opettajan laatimaa materiaalia, sekä verkkoympä-
ristöstä löytyvää materiaalia 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Fysiikka ja kemia -osa-alueen loppuvaiheessa. Osaamista 

verrataan osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Arvioinnissa voidaan käyttää 
tarvittaessa apuna kirjallista tai tietokonepohjaista koetta.  
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 Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen  

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 

 
 Opiskelija  

o osaa käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintätekniikan sovelluksia ja hyödyntää niiden 
käyttöön tarkoitettuja ohjeita ja oppaita 

o osaa suojata verkkoidentiteettiään ja yksityisyyttään 
o osaa toimia tekijänoikeus-, tietoturva- ja tietosuojaohjeiden ja -määräysten mukaisesti 
o osaa tiedostojen eri säilytys- ja lähetysmuodot 

 
 Osaamisen arviointi  
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  

 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa ei ole pakollista kurssia, joka vastaisi tavoitteiltaan 
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen pakollisia osaamistavoitteita. 

  
Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-
sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittu-
na ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytäntei-
den ja aikataulun mukaisesti.. 

  
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia. Lähtötilannetta 
opettaja voi arvioida mahdollisten lähtötasotestitulosten ja mahdollisesti HOPS:ssa olevien 
tietojen pohjalta.  

 
 Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opis-

kelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimista-
voitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun. Mikä-
li oppiminen ei etene suunnitellusti voidaan tehdä muutoksia opetukseen ja ohjaukseen.  

 
 Oppimisympäristöt  

o pääsääntöisesti tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla opiskelu- ja opetus-
käyttöön varustettu tila 

 
 Oppimismenetelmät  

o tieto- ja viestintätekniikan oppiminen perustuu tietokoneella työskentelyyn 
menetelminä toimivat tekemällä oppiminen, vertaisoppiminen, yhteistoiminnallisuus ja 
osallistavat menetelmät sisältäen tiedon hankintaa, ongelmanratkaisua – lähi-
opetuksena tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna. 

 Oppimismateriaalit 
o esimerkiksi erilaiset sovellukset, erityyppiset verkkojulkaisut, maahantuojien internet 

sivujen koulutus- ja verkkomateriaalit  
 
 Osaamisen arviointi 
  
 Toteutussuunnitelmassa määritellään vuosittain ne yleisimmät tieto- ja viestintätekniikan 

sovellukset joita käytetään ja joiden osalta opiskelija osoittaa osaamisensa. Osaamista ar-
vioidaan (T1 - K3) vertaamalla opiskelijan osaamista Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen 
hyödyntäminen osa-alueen lopussa osaamisen arviointikriteereihin. Osaaminen voidaan 
osoittaa esim. osana ammatillisen tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö. 
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 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen, 8 osp 

 
 Osaamisen arviointi, linkki tutkinnon perusteisiin: 
 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/133953/ops/tutkinnonosat/144027 

 Yhteiskuntataidot 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp  
 
 Opiskelija  

o osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
o osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen 
o osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 
o osaa hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona 
o osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Osaamisen tunnustaminen – aiemmat opinnot joko toinen perustutkinto tai lukion kurssit 

Yhteiskuntataito YH1 ja Taloustaito YH2 korvaavat Yhteiskuntataidon opinnot yhteisissä 
tutkinnon osissa. 

 
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen osa-alueen osaamistavoitteita esitel-
lessään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankit-
tuna ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytän-
teiden ja aikataulun mukaisesti. 

   
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet 

o Kansalaisena toimiminen ja yhteiskunnallinen päätöksenteko 
o Vaikuttaminen 
o Oman talouden suunnittelu 
o Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen ja kuluttajana toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet 
o Päätöksenteko yhteiskunnan eri tasoilla 
o Vaikuttamisen keinot ja sosiaalinen media vaikuttamisen välineenä 
o Rahankäytön suunnitelma ja luotonottamisen ehdot, riskit ja seuraukset 
o Yhteiskunnan opiskelijoille tarjoamien palvelujen käyttäminen 
o Vastuullisena kuluttajana toimiminen 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin suhteessa oppimis-
tavoitteisiin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia aut-
tamalla opiskelijaa hankkimaan erilaisista tietolähteistä luotettavaa tietoa omista oikeuksis-
taan ja velvollisuuksistaan. Opettaja antaa opiskelijalle tehtäväpalautetta ja arvioi opiskeli-
jan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tukee opiskelijan 
itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja riit-
tävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Tässä 
toimintakokonaisuudessa oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnittyminen 
ja sitoutuminen opiskeluluun.  
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 Oppimisympäristöt  
o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-

tettu tila 
o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 

 
 Oppimismenetelmät 

o erilaiset toiminnalliset menetelmät: ryhmä- ja parityöskentely, keskustelut, väittelyt 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät – lähiopetuksena 

tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o asiantuntijavierailut 
o vierailukäynnit 

 
 Oppimismateriaalit 

o Opiskelijoiden tuottama materiaali (yksilö-, pari- tai ryhmätehtävät), erilaisten yhteisö-
jen verkkosivut ja tietopankit  

  
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yhteiskuntataidot -osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan 

osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan op-
pimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarviointi ja 
mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                           

 Työelämätaidot 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa hakea itselleen työpaikkaa 
o osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset kohdat 
o osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta 
o osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan 

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen  
  
 Esimerkkinä aiemmat opinnot perustutkinto tai riittävän laaja työkokemus, joka osoitetaan 

työtodistuksilla. Työelämätaidot -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja sel-
vittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaa-
misen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun 
mukaisesti. 

 
 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Työpaikan hakeminen 
o Työsopimusjärjestelmä, työsopimus ja alan keskeinen työlainsäädäntö 
o Työpaikan toiminta ja työhön perehtyminen 
o Työyhteisössä toimiminen 

 
 Keskeinen sisältö 

o Työhakemuksen ja ansioluettelon laatiminen 
o Työhaastatteluun valmistautuminen 
o Median käyttäminen työnhaussa 
o Oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön tutustuminen 
o Tiedon hakeminen oman työssäoppimis-/ työpaikan toiminnasta ja työtehtävistä 
o Työssäoppimis-/ työpaikassa toimiminen noudattamalla annettuja työaikoja ja sovit-

tuja toimintatapoja ja työskentelemällä osana työryhmää 
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 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa osaamistavoit-
teisiin. Opiskelija oppii hakemaan töitä erilaisista lähteistä ja oppii tekemään yksilöllisen 
työhakemuksen ja ansioluettelon opettajan ohjatessa tätä prosessia. Opettaja havainnoi, 
arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla tehtäväpalautetta ja arvi-
oimalla opiskelijan osallistumisaktiivisuutta tunneilla käydyissä keskusteluissa. Arviointi tu-
kee opiskelijan itsearviointia omasta aktiivisuudesta. Opettaja huomioi ohjaustarpeen riittä-
vän usein ja riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan 
suuntaan. Tässä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opis-
kelijan kiinnittyminen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila 
o työ- tai työssäoppimispaikka 

 
 Oppimismenetelmät 

o kuvitellut työhaastattelutilanteet lähiopetuksena, mielikuvaharjoitteet, pari- ja ryhmä-
tehtävät 

o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun perustuvat yksilötehtävät – lähiopetuksena 
tai itsenäisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
työskenteleminen työ- tai työssäoppimispaikalla 

 
 Oppimismateriaalit 

o työhakuun liittyvät verkkosivustot, työsopimusjärjestelmään liittyvä materiaalit ja verk-
kosivustot 

 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työelämätaidot -osa-alueen loppuvaiheessa, Opiskelijan 

osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvioidaan op-
pimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtäväarviointi ja 
mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarviointia.                    

 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp 
 
 Opiskelija  

o osaa arvioida ja tunnistaa oman osaamisensa ja omat vahvuutensa 
o osaa ideoida omaa liikeideaa ja sen kehittämismahdollisuuksia 
o osaa arvioida mahdollisuuksia ryhtyä yrittäjäksi 
o osaa selvittää omia ammatillisia verkostojaan 
o osaa tunnustaa kannattavan liiketoiminnan periaatteet 
o osaa arvioida oman yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä hyvinvoinnilleen ja 

Suomen kansantaloudelle 
 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
 
 Esimerkkinä omassa yrityksessä toimiminen omaa osaamistaan ja taitojaan hyödyntäen. 

Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen osaamistavoitteita esitellessään opettaja selvittää, 
onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittuna ja toimii osaamisen 
tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytänteiden ja aikataulun mukai-
sesti. 
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 Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet  

o Omaehtoinen yrittäjyys 
o Sisäinen yrittäjyys 
o Ulkoinen yrittäjyys 
o Yrittäjyys ja yritystoiminta Suomessa 

 
 Keskeinen sisältö 

o SWOT-analyysi eli oman osaamisen ja vahvuuksien kartoittaminen 
o Liikeidea ja sen sisältö 
o Yrittäjyystestit 
o Alueen oman alan yrittäjäverkostot ja yhteistyökumppanit 
o Rahoituslähteet ja tärkeimmät laskelmat 
o Riskikartoitus ja yritysten merkitys kansantaloudelle 

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen arviointi on ohjaavaa, kannustavaa, oppimista tukevaa keskustelua ja palautet-

ta, se perustuu opettajan havainnointiin, opiskelijan itsearviointiin suhteessa tavoitteisiin. 
Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan yksilöllistä oppimisprosessia antamalla teh-
täväpalautetta. Opettaja ohjaa opiskelijaa löytämään luotettavaa tietoa yrittäjyydestä ja 
omista mahdollisuuksistaan toimia yrittäjänä. Hän huomioi ohjaustarpeen riittävän usein ja 
riittävän ajoissa, voidakseen ohjata opiskelijaa tavoitteen kannalta oikeaan suuntaan. Täs-
sä toimintakokonaisuudessa, oppimistavoitteiden lisäksi keskeistä on opiskelijan kiinnitty-
minen ja sitoutuminen opiskeluluun.  

  
 Oppimisympäristöt  

o tieto- ja viestintätekniikan laitteilla ja sovelluksilla, opiskelu- ja opetuskäyttöön varus-
tettu tila 

o pienryhmätyöskentelyn mahdollistava tila  
o oman alan yritykset 
o messut, erilaiset yritystapahtumat 

 
 Oppimismenetelmät 

o  tekemällä oppiminen, yhteistoiminnallisuus, osallistavat menetelmät, projektioppimi-
nen 

o yritysvierailut 
o tiedon hankintaan ja ongelmanratkaisuun liittyvät tehtävät – lähiopetuksena tai itse-

näisenä/ ohjattuna verkko-opiskeluna  
o yrittäjävierailut 

 
 Oppimismateriaalit 

o yrittäjyyteen liittyvät verkkosivut ja tietopankit 
 
 Osaamisen arviointi 
 
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Yrittäjyys ja yritystoiminta -osa-alueen loppuvaiheessa, 

Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteereihin. Osa-alue arvi-
oidaan oppimistehtävillä ja mahdollisella kokeella sekä opiskelijan itsearvioinnilla. Tehtä-
väarviointi ja mahdollinen koe sekä opiskelijan itsearviointi kirjataan osaksi kokonaisarvi-
ointia.    
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 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 
 Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp  
  
 Opiskelija  

o osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman ja 
toteuttaa sitä ammatillisen koulutuksen aikana  

o osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään  
o osaa ehkäistä epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset 

terveyttä kuluttavina tekijöinä  
o osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ih-

misen hyvinvoinnille osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia osallistumalla opis-
kelijoiden järjestämiin liikunta- tai muihin tapahtumiin tai yhteisön tilaisuuksiin  

o osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä 
yhteistyössä muiden kanssa  

o osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilan-
teissa sekä hakea apua.  

 
 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
  
 Työkyvyn ylläpitäminen, terveystieto ja liikunta -osa-alueen osaamistavoitteita esitelles-

sään opettaja selvittää, onko osan opiskelua aloittavilla vaadittavaa osaamista jo hankittu-
na ja toimii osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta Luksiassa sovittujen käytäntei-
den ja aikataulun mukaisesti. Osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa hyödynne-
tään lukion liikunnan ja terveystiedon kursseja LI1, LI2 ja TE1. 

  
 Opiskelija toimii osana opiskelijayhteisöä, edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työky-

kyään sekä oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tekee suunnitelmia edistymisensä tueksi ja ar-
vioi omaa kehittymistään. 

 
 Keskeinen sisältö 

o Terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen  
o Epäterveellisen ravinnon, tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutuksien ehkäiseminen  
o Suunnitelman toteuttaminen  
o Opiskelu-, toiminta- ja työkyvyn edistäminen ja ylläpitäminen liikunnan avulla  
o Mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen kuvaaminen  
o Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen  
o Terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn huomioon ottaminen  
o Tapaturmien ehkäiseminen, ensiavun antaminen sekä ergonomisesti toimiminen  

 
 Oppimisen ohjaus ja arviointi 
 
 Oppimisen ohjauksessa keskitytään erityisesti opiskelijan kykyyn toimia hyvinvointia, työ-

kykyä ja terveyttä edistävästi. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan opiskelijan kyky 
toimia vastuullisesti itsenäisesti ja ryhmässä. Ohjauksessa ja arvioinnissa huomioidaan 
opiskelijan kyky edistää toiminnallaan ryhmän yhteistyötä ja turvallisuutta. Arviointi on oh-
jaavaa, kannustavaa ja se perustuu opettajan havainnointiin sekä opiskelijan itsearviointiin 
suhteessa osaamisen arviointikriteereihin. Opettaja havainnoi, arvioi ja ohjaa opiskelijan 
yksilöllistä oppimisprosessia.  

  
 Oppimisympäristöt  

o oppilaitoksen tilat ja lähiliikuntapaikat  
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 Oppimismenetelmät  
o luentoja, lähiopetusta ja projektiluonteista oppimista 
o terveellisiä elämäntapoja ja liikuntaa koskevan suunnitelman laatiminen ja siihen liitty-

vät sisällöt opitaan osittain itsenäisesti  
o turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät asiakokonaisuudet 

opitaan virtuaaliopiskeluna sekä integroimalla asiakokonaisuudet opiskelijan oman 
koulutusalan oppimissisältöihin 

  
 Oppimismateriaalit 

o oppimismateriaali suunnitellaan osaksi yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Tukena 
suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään lukion liikunnan ja terveystiedon kurssima-
teriaaleja 

 
 Osaamisen arviointi 
  
 Osaamista arvioidaan (T1 - K3) Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto -osa-alueen 

loppuvaiheessa, Opiskelijan osaamista verrataan osa-alueen osaamisen arviointikriteerei-
hin. Opiskelijan osaamisen arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käy-
dään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. Arviointikeskustelun tavoitteena on päästä 
yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta ja luoda hyvät edellytykset opiskelijan oppi-
miselle jatkossa.    
 


