Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Suun terveydenhoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tämän asiakirjan osio kuvaa
ammattiosaamisen näyttöä.
Näyttötutkinnossa
tutkintotilaisuuden järjestelyt ja
osaamisen arviointi toteutuvat
sosiaali- ja terveysalan
tutkintotoimikunnan hyväksymän
järjestämissopimuksen ja –
suunnitelman mukaisesti.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Opiskelijan tulee suorittaa
pakolliset tutkinnon osat (Kasvun
tukeminen ja ohjaus, Hoito- ja
huolenpito ja
Kuntoutumisen tukeminen)
hyväksytysti ennen osaamisalan
ammattiosaamisen näyttöä.
Näytön kuvaus:
Opiskelija osoittaa osaamisensa
suun terveydenhoidossa
ammattiosaamisen näytössä
toimimalla lähihoitajan
työtehtävissä hoitotiimin jäsenenä
suun terveydenhuollon
yksikössä joko julkisella tai
yksityisellä sektorilla. Työtä
tehdään siinä laajuudessa, että
osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
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1. Työprosessin hallinta



Oman työn suunnittelu
ja työn kokonaisuuden
huomioon ottaminen
Asiakaslähtöinen
toiminta suun
terveydenhuollon
palvelujärjestelmässä
Osaamisen
tuotteistamisen
suunnittelu





2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta






Tarvittaessa
osanäyttönä
oppilaitoksessa:
Suullisen
kieliosaamisen
(englanti ja ruotsi)
arviointi simuloidussa

Koodi:

Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta



Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

15

50

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET



Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Suun terveyden
edistäminen

Aseptinen työskentely
Hoitotyössä toimiminen
Työvälineiden ja
materiaalien
käyttäminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta








Suun terveydenhuollon
palvelujärjestelmää ja
hoitotietojen
dokumentoinnin säännöksiä
koskevan tiedon hallinta

Suun terveyden edistämistä
koskevan tiedon hallinta
Suun terveydenhuollon

Opiskelija tai
tutkinnonsuorittaja
osaa
toimia suun
terveydenhuollon
palvelujärjestelmässä
moniammatillisen
hoitotiimin jäsenenä ja
tietää eri
henkilöstöryhmien
tehtävät ja työnjaon
ohjata asiakkaita tai
potilaita suun
terveydenhuollon
palvelujen käytössä
asiakaslähtöisen,
taloudellisen ja
vastuullisen
työskentelyn
noudattaen alansa
säädöksiä, säännöksiä
ja ammattietiikkaa
huolehtia aseptisen
toimintatavan mukaan
hoitoympäristön
toimintavalmiudesta
sekä välineiden
huollosta
toimia hoitotiimin
jäsenenä suun
tutkimuksessa,

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

1 (3)
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten
mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin
työtehtäväkokonaisuuksiin:
Toiminta suun terveydenhuollon palvelujärjestelmässä
Suun terveyden edistäminen
Aseptinen työskentely
Suun hoitotyö

Osaamista hankitaan asiantuntijaohjauksessa työn tekemisen
kannalta mielekkäissä oppimisympäristöissä, joista yksi on
ammattialan työpaikka. Oppimisympäristöt määritellään
tarkemmin tutkinnon osan toteuttamissuunnitelmissa.
Opiskelija hankkii tutkinnon osan työtehtäväkokonaisuuksiin
sisältyvää osaamistaan yksilöllisen ja henkilökohtaisen
suunnitelman mukaisesti. Opiskelija voi hankkia osaamista
seuraavilla tavoilla: osallistumalla tietopuoliseen ja/tai
harjoitteita sisältävään opetukseen, tekemällä oppimistehtäviä,
toimimalla harraste- ja/tai työtoiminnassa, opiskelemalla
työvaltaisesti tai kokoamalla ja osoittamalla oppimisen
henkilökohtaisessa oppimisympäristössä (esim. kyvyt.fi –
eportfolio).
Oppimisen etenemistä seurataan ja arvioidaan tutkinnon
perusteiden arvioinnin kohteiden ja kriteerien mukaisesti.
Opiskelija arvioi oppimistaan, saa siitä ohjaavaa palautetta ja
osallistuu vertaisarviointiin.
Tutkinnon osan osaamista voidaan hankkia pääsääntöisesti

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Suun terveydenhoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

potilastilanteessa.

Näyttöään varten opiskelija laatii
henkilökohtaisen kirjallisen
suunnitelman, joka sisältää
opiskelijan oman työtoiminnan
kuvauksen siitä, miten
ammattiosaaminen tulee esille.

Ammattiosaamisen
näyttöä täydentävä
muu arviointi:

Siltä osin kuin tutkinnon osassa
Arvioidaan ammattivaadittavaa ammattitaitoa ei voida osaamisen näytö
ammattiosaamisen näytössä
osoittaa, sitä täydennetään muulla
osaamisen arvioinnilla.
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Koodi:
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta



Paikkaus- ja
juurenhoito T1-K3

Näytön arviointi ja arvioijat:
Iensairauksien hoito
Tutkinnon osan osaaminen
T1-K3
arvoidaan työpaikalla
ammattiosaamisen näytössä työtä Suukirurgia T1-K3
tehden . Osaamista arvioivat
työpaikkaohjaajaja ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään
arviointikeskustelussa, johon
osallistuvat opettaja,
työpaikkaohjaaja ja opiskelija.
Arviointipäätöksen tekee opettaja
ja työpaikkaohjaaja yhdessä
kuullen opiskelijan itsearvioinnin.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.









hygieniakäytäntöjä koskevan
tiedon hallinta
Suun tutkimusta,
paikkaushoitoa,
juurenhoitoa,
hampaanpoistoa ja
iensairauksien hoitoa sekä
lääkehoitoa koskevan tiedon
hallinta
Oikomishoitoa, suukirurgiaa,
protetiikkaa ja
purentafysiologiaa koskevan
tiedon hallinta
Työehtosopimusta,
työnhakuasiakirjoja ja
työsopimusta koskevan
tiedon hallinta
Yrittäjyyttä ja osaamisen
tuotteistamista koskevan
tiedon hallinta
Kielitaidon hyödyntäminen
asiakaspalvelussa


4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja
ongelmanratkaisu
 Vuorovaikutus ja
yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky













Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

2 (3)
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

paikkaus- ja
työssäoppien ulkomailla. Opiskelija valitaan alakohtaisten KVjuurenhoidossa,
kriteerien perusteella.
hampaanpoistossa ja
iensairauksien hoidossa
toimia oikomishoidon,
suukirurgian,
protetiikan ja
purentafysiologian
työtehtävissä
hoitotiimin tukemana
arvioida asiakkaiden tai
potilaiden suun
terveydentilaa ja ohjata
asiakkaita tai potilaita
suun terveyden
edistämisessä
oman alansa
lääkehoidon
käyttää alansa
perustyövälineitä,
työmenetelmiä ja
materiaaleja sekä
torjua työhönsä
liittyvät terveyshaitat
hyödyntää
kielitaitoaan
asiakaspalvelussa
suunnitella
oman
osaamisensa
tuotteistamista
toimia ammattietiikka
noudattaen
kehittää toimintaansa

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Suun terveydenhoito

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

3 (3)
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

saamansa palautteen
perusteella ja arvioida
omaa osaamistaan
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen
näytöstä ja sitä täydentävästä muusta arvioinnista.
Arvioinnissa painotetaan ammattiosaamisen näyttöä.

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.

Työssäoppiminen

Laajuus 15 osp.

Tutkinnonosan osaamista hankitaan työssäoppien vähintään 15
osaamispistettä.

