
HARJOITTELUN AIKANA  

 

OPISKELIJAN, OPETTAJAN JA AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVIEN TOTEUTUMINEN 

 

 OPISKELIJA 

OPISKELIJAN TEHTÄVÄT HARJOITTELUN AIKANA  
 
 KYLLÄ OSITTAIN EI 

 
toimia suunnitelmallisesti harjoittelun osaamistavoitteiden 
mukaisesti hyödyntäen aktiivisesti harjoittelun 
oppimisympäristön mahdollisuudet 

   

käyttäytyä ammatillisesti ja noudattaa harjoittelua koskevaa 
eettistä ohjeistusta ja lainsäädäntöä (mm. salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuus, tietosuoja, työaikojen noudattaminen, 
työturvallisuus, potilasturvallisuus)   

   

tiedottaa ohjaajansa/ ohjaajiensa yhteystiedot ohjaavalle 
opettajalle ja päinvastoin 

   

toimia harjoittelussa sovittujen ohjauskäytänteiden mukaisesti 
(esim. henkilökohtainen ohjaaja, moduuli -malli, vastuuta 
ottamalla opit (VOO)-malli, moniammatillinen ohjaus, etäohjaus) 

   

hakea aktiivisesti ohjausta ja palautetta harjoittelussa 
oppimisensa tueksi (esim. ohjaaja, ohjaava opettaja, asiakas/ 
potilas, vertaiset, moniammatillinen tiimi)  

   

toimia vastuullisesti reflektoiden ja arvioiden osaamistaan ja 
kehittymistään harjoittelussa sovitulla tavalla (esim. blogi, 
ohjauskeskustelut) 

   

hakea ohjausta ja tukea viipymättä ohjaajalta ja/tai ohjaavalta 
opettajalta harjoittelun haasteellisissa tilanteissa  

   

säilyttää harjoitteluun liittyvät dokumentit ammattikorkeakoulun 
ohjeiden mukaisesti 

   

antaa välitöntä ja kokoavaa palautetta harjoittelusta ja 
oppimisensa ohjauksesta ohjaajalle, harjoitteluympäristölle, 
ohjaavalle opettajalle ja ammattikorkeakoululle (esim. CLES+T 
(Clinical Learning Environment, Supervision and Teacher 
evaluation scale) -arviointilomake)   

   

huolehtia omista voimavaroistaan ja mahdollisuuksistaan 
sitoutua täysipainoisesti harjoitteluun (esim. vapaa-aika, 
työssäkäynti) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 OPETTAJA 

 

OPETTAJAN TEHTÄVÄT OPISKELIJAN HARJOITTELUN AIKANA  
                                                                                                                                                            
                                  
                                                                                                                      

KYLLÄ OSITTAIN EI 
 

luoda motivoiva ja myönteinen ohjauksellinen 
vuorovaikutussuhde opiskelijan ja ohjaajan kanssa 

   

olla opiskelijan ja ohjaajan tavoitettavissa sovitulla tavalla 
harjoittelun aikana 

   

osallistua opiskelijan oppimisprosessin ja ammatillisen kasvun 
ohjaukseen ja arviointiin opiskelijan, harjoitteluorganisaation ja 
ammattikorkeakoulun kanssa sovituilla tavoilla 

   

toteuttaa opiskelijan oppimisen ohjausta suunnitelmallisesti ja 
rakentavasti yhteistyössä ohjaajan/ ohjaajien kanssa   

   

tukea ohjaajaa/ ohjaajia opiskelijan oppimisen ohjaamisessa ja 
arvioinnissa 

   

ohjata opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä 
tarkoituksenmukaisilla menetelmillä mahdollistaen oppimisen 
reflektoinnin (esim. lähiohjaus, etäohjaus, digitaaliset 
menetelmät) 

   

ohjata opiskelijaa tarkastelemaan ja arvioimaan harjoittelun 
oppimisympäristöä ja omaa ammatillista toimintaansa näyttöön 
perustuen 

   

rohkaista ja ohjeistaa opiskelijaa pyytämään palautetta 
oppimisestaan 

   

seurata ja arvioida, että opiskelija saa harjoittelussa 
asianmukaista ohjausta  

   

arvioida opiskelijan toimintaa ja oppimisprosessin etenemistä 
harjoittelussa 

   

seurata, että opiskelijan harjoittelu toteutuu harjoittelua 
koskevan lainsäädännön ja toimintaohjeiden mukaan  

   

ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelijan harjoittelun 
erityistilanteissa (esim. tapaturmat, infektiot, väkivalta, 
päihteidenkäyttö, uhkatilanteet, valitukset, rikokset) soveltaen 
mm. SORA (Opiskeluun soveltumattomuuden ratkaisuja) –
lainsäädäntöä 

   

huolehtia tarvittavat jatkotoimenpiteet opiskelijan harjoittelun 
keskeytyessä äkillisesti (esim. sairastuminen) 

   

osallistua harjoitteluun liittyvien haastavien tilanteiden 
selvittelyyn ja huolehtia sovituista jatkotoimista yhteistyössä 
ohjaajan/ vastuuhenkilön kanssa 

   

ottaa tarvittaessa puheeksi opiskelijan harjoittelun jatkamisen 
edellytykset (keskeyttäminen tai hylkääminen) sekä huolehtia 
tuesta ja vaadittavista jatkotoimista 

   

olla mukana toteuttamassa monialaisten /eri tutkinto-ohjelmista 
koostuvien opiskelijaryhmien harjoittelun oppimistilanteita   

   

olla mukana toteuttamassa eri kulttuureista tulevien 
opiskelijoiden harjoittelun oppimistilanteita   

   

sopia opiskelijan harjoittelun arvioinneista (esim. väliarviointi ja 
loppu-/ kokoava arviointi) ja toteutustavasta opiskelijan ja 
ohjaajan kanssa 

   



 AMMATTIKORKEAKOULU 

 

 

 

 

AMMATTIKORKEAKOULUN TEHTÄVÄT OPISKELIJAN HARJOITTELUN AIKANA 
 
 

 
KYLLÄ OSITTAIN EI 

varmistaa, että opiskelijan oppimisen ohjaus 
harjoitteluympäristössä toteutuu yhteistyössä pohjautuen 
tehtyihin suunnitelmiin, sopimuksiin ja lainsäädäntöön (mm. 
vakuutukset, opettajan työvälineet ja työaika, haastavien ja 
erityistilanteiden toimintaohjeet, SORA -lainsäädäntö)    

   

mahdollistaa opiskelijalle tarvittava yksilöllinen lisätuki 
harjoittelun toteuttamiseen (esim. haastavat ja erityistilanteet 
harjoittelussa, harjoittelun jatkaminen, keskeytyminen tai 
hylkääminen)   

   

mahdollistaa ohjaavalle opettajalle / harjoittelun 
vastuuhenkilölle riittävä työaika harjoittelun erityistilanteissa 
opiskelijan ohjaamiseen, asioiden käsittelyyn ja 
jatkotoimenpiteisiin 
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