Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Kuntoutumisen tukeminen

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

Näytön kuvaus:
Opiskelija osoittaa osaamisensa
kuntoutumisen tukemisessa ammattiosaamisen näytössä toimimalla lähihoitajan työtehtävissä
avo- tai laitoshoidon moniammatillisissa yksiköissä, joissa on eriikäisiä kuntoutujia: sairaalan kuntoutusosastolla, vanhainkodissa,
palvelukeskuksessa, hoitokodissa,
vammaisten toimintayksikössä
(asuntola, palvelutalo, perhekoti
tai työkeskus), mielenterveys- ja
päihdeyksikössä (kuntoutus- tai
toimintakeskus, asuntola, kuntoutuskoti tai kotikuntoutus), kotihoidossa, lastensuojelun yksikössä,
päiväkodissa tai koulussa.
Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä ammattitaitovaatimuk-

1. Työprosessin hallinta







Kuntoutumisen tukemisen perusteet, T1K3

Suunnitelmallinen työskentely
Taloudellinen ja laadukas
toimiminen

2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta



Ammattiosaamisen
näyttöä täydentävä
muu arviointi:

Koodi:

SOT113
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Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET


Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

Ammatillinen vuorovaikutus
ja viestintä
Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työotteen
käyttäminen
Päivittäisten toimintojen
ohjaaminen sekä terveyden
ja hyvinvoinnin edistäminen
Apuvälineiden ja teknologian
käytössä ohjaaminen

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta








Kuntoutusta ja alan säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita koskevan tiedon
hallinta
Verkostoitumista koskevan
tiedon hallinta
Palvelujärjestelmää koskevan tiedon hallinta
Eri kuntoutujaryhmiä koskeva tiedon hallinta
Terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä koskeva tiedon
hallinta

Opiskelija tai tutkinnon
suorittaja osaa
 laatii, toteuttaa ja arvioi lähihoitajan vastuualueella kuntoutujalähtöisen kuntoutumista
edistävän suunnitelman yhteistyössä kuntoutujan ja moniammatillisen työryhmän
kanssa
 ohjata ja tukea erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien kuntoutumista
 noudattaa taloudellisuutta, kestävän kehityksen periaatteita sekä toimintaympäristön
laatusuosituksia
 ammatillisen vuorovaikutuksen ja viestinnän
sekä käyttää selkokieltä
ja hyödyntää puhetta
tukevia ja korvaavia
kommunikaatiomenetelmiä
 käyttää toimintakykyä
ja kuntoutumista edistävää työotetta sekä
edistää terveyttä, tur-
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen edistymistä
seurataan (= oppimisen arviointia)?

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN
Opiskelija hankkii tutkinnonosan ammattitaitovaatimusten
mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiin:
Suunnitelmallinen työ kuntoutumisen tukemisessa
Erilaisten ja eri-ikäisten kuntoutujien toimintakyvyn tukeminen
Kuntoutujien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

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 työs-
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sia, arvioinnin kohteita ja kriteerietä.
Arvioidaan ammattiAmmattiosaamisen näyttöä voiosaamisen näytöllä
daan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa
peruskoulutuksessa koulutuksen
järjestäjän osoittamassa muussa
paikassa niin, että osaamisen
osoittamisen kattavuus varmistuu.
Näyttöään varten opiskelija laatii
henkilökohtaisen kirjallisen suunnitelman, joka sisältää opiskelijan
oman työtoiminnan kuvauksen
siitä, miten ammattiosaaminen
tulee esille näytön aikana.
Näytön arviointi ja arvioijat:
Tutkinnon osan osaaminen arvoidaan työpaikalla ammattiosaamisen näytössä työtä tehden. Osaamista arvioivat työpaikkaohjaajaja
ja opiskelija.
Arviointipäätös tehdään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat
opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija. Arviointipäätöksen tekee
opettaja ja työpaikkaohjaaja yhdessä opiskelijan itsearvioinnin
kuultuaan.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.
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Ohjausprosessia koskeva
tiedon hallinta
4. Elinikäisen oppimisen avain- 
taidot
 Oppiminen ja ongelmanratkai
su
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja toimin
takyky
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vallisuutta ja hyvinvoin- säoppien ulkomailla, mikäli kyseessä ei ole opintojen ensimmäitia
nen tutkinnon osa. Opiskelija valitaan alakohtaisten KVohjata erilaisia kuntou- kriteerien perusteella.
tujia päivittäisissä toiminnoissa
ehkäistä terveyden ja
hyvinvoinnin riskejä ja
haittoja ja motivoida
muutoksiin
ohjata terveyttä edistävään liikuntaan, viriketoimintaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen
ohjata apuvälineiden
käytössä, huollossa ja
kuntoutumista tukevan
teknologian käytössä
hyödyntää palvelujärjestelmää kuntoutustyössä ja toimia alan
säädösten, määräysten
ja toimintaperiaatteiden mukaisesti
arvioida ammatillista
kehittymistään ja hyödyntää saamaansa palautetta
toimia moniammatillisissa työryhmissä ja
verkostoissa
noudattaa työhyvinvointi- ja työturvalli-
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

vaadittavaa osaamista ei voida
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa,
sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.


Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen
näytöstä ja sitä täydentävästä muusta arvioinnista. Arvioinnissa painotetaan ammattiosaamisen näyttöä.
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suusohjeita sekä huolehtia tapaturmien ehkäisystä, kuntoutujien
ja omasta turvallisuudesta ja toimintakyvystä
noudattaa työssään
ammattieettisiä periaatteita.

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Työssäoppiminen
Laajuus 5 osp.
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen hankkimi- Tutkinnonosan osaamista hankitaan työssäoppien työpaikalla
nen ja arviointi ovat onnistuneet.
vähintään 5 osaamispistettä.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja parantamiseen.

