
OPISKELIJAN TEHTÄVIEN TOTEUTUMINEN 

 

 ENNEN HARJOITTELUA  

 

OPISKELIJAN TEHTÄVÄT ENNEN HARJOITTELUA  
 
                                                                                                               KYLLÄ OSITTAIN EI 

 
suunnitella tulevaa harjoittelua oman henkilökohtaisen 
opintosuunnitelmansa mukaan 

   

huolehtia harjoittelun edellyttämästä riittävästä 
osaamisesta siten, että harjoittelun edellyttämät opinnot on 
suoritettu 

   

valmistautua aktiivisesti harjoitteluun ja toimia annettujen 
ohjeiden mukaisesti (esim. Jobiili eli ammattikorkeakoulujen 
sosiaali -ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä - 
varaukset) 

   

ilmoittaa mahdollinen harjoittelun peruuntuminen riittävän 
ajoissa (sopimusten mukaan) kaikille osapuolille 

   

huolehtia harjoittelun vaatimista ennakkoedellytyksistä 
(esim. rokotukset, rikostaustaote, lääkelaskut, tietosuoja-
/tietoturva-asiat ja vaadittava kielitaito) 

   

perehtyä harjoittelun ennakkomateriaaliin ja 
osaamistavoitteisiin, oppimisen reflektointiin ja 
arviointikriteereihin ja -käytänteisiin 

   

ymmärtää harjoittelussa omat oikeutensa ja velvollisuutensa 
sekä oman vastuunsa osaamistavoitteiden saavuttamisessa 

   

perehtyä ammattikorkeakoulun vakuutusturvaan ja 
harjoitteluun liittyviin ohjeistuksiin ja säädöksiin  

   

perehtyä tulevaan harjoittelun oppimisympäristöön sekä 
harjoittelua edeltäviin käytänteisiin (esim. avaimet, 
tunnukset, kulku- /varmennekortit)  

   

olla sovitulla tavalla yhteydessä harjoittelun 
oppimisympäristöön / yhdyshenkilöön 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HARJOITTELUN AIKANA  

 

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) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 HARJOITTELUN JÄLKEEN  

 

OPISKELIJAN TEHTÄVÄT HARJOITTELUN JÄLKEEN  
 
                                                                                                               KYLLÄ OSITTAIN EI 

 
palauttaa mahdolliset harjoitteluyksikön avaimet, kulkukortit ym. 
välineet harjoittelupaikan ohjeiden mukaisesti  

   

toimittaa toteutuneeseen harjoitteluun liittyvät dokumentit ja 
sovitut oppimistehtävät harjoittelun ohjaavalle opettajalle 
ammattikorkeakoulun ohjeiden mukaan 

   

osallistua ammattikorkeakoulun ja harjoitteluympäristön 
järjestämiin erilaisiin harjoittelun reflektiotilaisuuksiin /-
käytänteisiin (esim. seminaarit, blogi) 

   

reflektoida omaa osaamistaan ja kehittämistarpeitaan 
harjoittelussa saamaansa palautteen ja arvioinnin perusteella 

   

laatia suunnitelma seuraavien opintojen ja harjoittelujen osalta 
saavuttaakseen opetussuunnitelman mukaiset osaamistavoitteet 

   

antaa palautetta saamastaan ohjauksesta ohjaajalle, 
harjoitteluympäristölle, ohjaavalle opettajalle ja 
ammattikorkeakoululle 

   

esittää kehittämisideoita harjoittelun oppimisympäristöön, 
ohjaukseen ja arviointiin 

   

osallistua tarvittaessa opiskelijakollegoidensa vastaavan / tulevan 
harjoittelun perehdyttämiseen 

   

noudattaa asiakkaisiin/ potilaisiin ja harjoitteluympäristöön 
liittyvää vaitiolovelvollisuutta harjoittelun jälkeen 
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