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Johdanto

Ammatillinen koulutus on isojen muutosten alla. Koulutusta säätelevät keskeiset lait 
uudistuvat, ja koulutuksen järjestäjät muuttuvat. Monet entiset oppilaitokset ovat jo 
tähän mennessä liittyneet osaksi isompia koulutusta järjestäviä organisaatioita. Oppi-
laitosten nimet muuttuvat.  

Tässä oppaassa kuvataan viimeaikaiset keskeisimmät muutokset ammatillisessa perus-
koulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Opas on tarkoitettu työpaikoilla 
työpaikkaohjaajille ja kaikille lähihoitajaopiskelijoita ohjaaville henkilöille koulutuksen 
kehittämiseksi. Opas sisältää eväitä lähihoitajaopiskelijoiden ohjaukseen ja arviointiin. 
Yhteinen ymmärrys koulutuksesta helpottaa eri osapuolten kanssa tehtävää yhteistyötä.  

Oppaassa kuvataan lähihoitajan tutkinnon perusteissa tapahtuvia muutoksia. Sosiaali- 
ja terveysalan perustutkinnon perusteissa yhteiset tutkinnon osat uudistuvat elokuussa 
2015. Sisällöllisesti tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin tulee ajankohtaisia muutoksia. 

Uudet tutkinnon perusteet kuvaavat osaamista ja ammattiosaaminen arvioidaan. 
Opintoviikot (ov) poistuvat ja tilalle tulevat osaamispisteet (osp). Koulutusohjelma-käsite 
poistuu ja jatkossa puhutaan vain osaamisaloista. Opinnot korvaa tutkinnon osa -käsite. 

Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan. Opintoja ei enää lueta hyväksi.
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TYÖSSÄOPPIMINEN

• Työssäoppiminen on osa toisen asteen ammatillista peruskoulutusta,  
osaamisen hankkimista tekemällä ohjatusti lähihoitajan työtä työpaikoilla.

• Työssäoppimisen laajuus on vähintään 30 osaamispistettä.

• Lähihoitajakoulutuksessa työssäoppimista tulisi olla enemmän, vähintään  
45 osaamispisteen verran.

• Työssäoppimisesta sovitaan kirjallisesti oppilaitoksen ja työpaikan kesken.

• Työssäoppimista ohjaa opiskelijan henkilökohtainen tutkinnon perusteiden  
mukainen suunnitelma.

• Työssäoppijalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka koordinoi työpaikalla opiskelua  
ja vastaa ensisijaisesti opiskelijan ohjaamisesta ja arvioinnista.

• Työssäoppimispaikan hankinnasta vastaa pääasiassa oppilaitos. Oppilaitos 
varmistaa työssäoppimispaikan soveltuvuuden ja perehdyttää sekä tukee osaltaan 
työpaikkaohjaajaa tehtävässään.

• Työnantaja varmistaa työpaikkaohjaajalle tehtävän edellyttämät resurssit ja tukee 
osaltaan työpaikkaohjaajaa.

• Työssäoppimisen yhteydessä opiskelija osoittaa arvioitavan ammattitaidon 
ammattiosaamisen näytöillä.

• Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen sisältyy myös osaamisen  
hankkimista työssäoppimalla.
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1 LÄHIHOITAJAKSI OPISKELEMINEN

Lähihoitajaopiskelija voi olla juuri peruskoulunsa päättänyt tai ylioppilaaksi kirjoittanut 
nuori tai jo varttuneempi aikuinen, työelämässä ollut alan vaihtaja. Lähihoitajaopiskelija 
voi suorittaa tutkintoaan joko ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. 
Hän voi olla myös oppisopimusopiskelija. Vaikka koulutuksen toteutumismuodot  
vaihtelevat, ohjaa kaikkea lähihoitajakoulutusta valtakunnalliset tutkinnon perusteet. 
Opetushallituksen määräys Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, lähihoitaja 2014, 
on valtakunnallinen ja se ohjaa kaikkea lähihoitajakoulutusta. Ammattitaitovaatimukset 
ovat kaikille samat. (Määräys79/011/2014). Koulutuksen järjestäjä laatii oman oppilai-
toskohtaisen opetussuunnitelmansa valtakunnallisten tutkinnon perusteiden pohjalta. 
Tässä opetussuunnitelmassa koulutuksen järjestäjän tulee päättää mm. seuraavista 
asioista:

• työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävän koulutuksen 
toteuttamisesta

• opiskelijan arvioinnin yleisistä periaatteista sekä 
• aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytavoista.

 

L U K U  1  
Sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto, lähihoitaja
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Lisäksi koulutuksen järjestäjän tulee päättää opetussuunnitelmassaan:

• tutkinnon osien suorittamisjärjestyksestä
• koulutuksen toteuttamistavoista ja -ajoista sekä 
• oppimisympäristöistä ja opiskelijan osaamisen arvioinnista.

Lain mukaan koulutuksen järjestäjän tulee laatia yhdessä opiskelijan kanssa henkilö-
kohtainen opiskelusuunnitelma, jota päivitetään opiskelun aikana.

Suomessa nyt meneillään oleva historiallinen rakennemuutos vaikuttaa sosiaali- ja 
terveysalan palvelujen ja rakenteiden lisäksi myös kaikkeen koulutukseen. Ammatillisen 
peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen lainsäädäntö uudistui 2014. 
Uudistuksen myötä myös sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon tulee muutoksia 
elokuusta 2015 lähtien.

Lainsäädännön näkyvin vaikutus lähihoitajan koulutukseen on siirtyminen opinto-
viikkoajattelusta osaamisperustaisuuteen. Opintoviikot jäävät historiaan ja jatkossa 
puhutaan osaamispisteistä. Yksi opintoviikko vastaa puoltatoista osaamispistettä. 
Tutkinnon laajuus on yhteensä 180 osp, kun se opintoviikkoina oli 120 ov. Tutkinto 
tuottaa myös jatko-opintokelpoisuuden.
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Myös käsitteet yhdenmukaistuvat. Erottelu nuorten ja aikuisten koulutukseen poistuu. 
Perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnonosista 135 osp, yhteisistä tutkinnon 
osista ja vapaasti valittavista tutkinnon osista (ei näyttötutkinnossa). Näyttötutkinnot 
muodostuvat vain ammatillisista tutkinnon osista, eikä niissä ole käytössä mitoitus-
perusteena osaamispisteitä. 

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp jakautuvat pakollisiksi tutkinnon osiksi 70 osp, 
osaamisalan tutkinnon osaksi 50 osp sekä valinnaiseksi tutkinnon osaksi 15 osp.

Tutkintoon sisältyy vähintään yksi pakollinen osaamisala ja yksi valinnainen ammatilli-
nen tutkinnon osa. Vallinnaisuus mahdollistaa tutkinnon osia myös määrätyistä muista 

 
PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, LAAJUUS 70 OSP

•  Kasvun tukeminen ja ohjaus, 20 osp
•  Hoito- ja huolenpito, 30 osp
•  Kuntoutumisen tukeminen, 20 osp

OSAAMISALA, LAAJUUS 50 OSP (VALITTAVA YKSI OSAAMISALA)

• Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala
• Ensihoidon osaamisala
•  Jalkojenhoidon osaamisala
•  Kuntoutuksen osaamisala
•  Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisala
•  Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
•  Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
•  Suun terveydenhuollon osaamisala
•  Vammaistyön osaamisala
•  Vanhustyön osaamisala

VALINNAINEN TUTKINNON OSA, LAAJUUS 15 OSP

• Opiskelijan on valittava valinnaisista tutkinnon osista 15 osp.  
Valinnaiset tutkinnon osat on lueteltu tutkinnon perusteessa
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tutkinnoista. Näitä ovat tutkinnon osat toisista perustutkinnoista, ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnoista sekä peruskoulutuksessa myös ammattikorkeakoulututkinnoista. 
Valinnaisuus vaihtelee hieman peruskoulutuksen ja näyttötutkinnon välillä. Erot  
pohjautuvat lainsäädäntöön. 

Lähihoitajien arvioinnissa on erotettavissa kaksi eri vaihetta: oppimisen arviointi ja 
osaamisen arviointi. Oppimisen arviointia tapahtuu koko koulutuksen ajan ja se on 
sanallista tai kirjallista arviointia. Työssäoppimisen ohjaaja on tärkeä oppimisen ja osaa-
misen kehittymisen arvioija ja palautteen antaja. Arvioinnin tulee tukea opiskelijan yksi-
löllistä tapaa oppia ja ammatillista kasvua lähihoitajaksi. 

Osaamisperustaisuudella tarkoitetaan oppimistulosten korostamista, jotka tulevat näkyväksi 
lähihoitajan työssä vaadittavana osaamisena. Perinteisten arviointitapojen, kuten kirjallisten 
tehtävien ei enää katsota antavan luotettavaa tietoa opiskelijan ammatillisesta osaamisesta. 
Osaamista tuleekin arvioida suhteessa siihen työympäristöön, missä ammattilainen jatkossa 
työskentelee. Oleellista on, että tutkinnon suorittanut henkilö tulee pärjäämään alan työ-
tehtävissä ja hänellä on pohja myös halutessaan jatko-opintoihin.

Numeerinen arvio annetaan ammattiosaamisen näytöstä ja tutkintosuorituksesta. Tutkinto-
todistuksen saaminen edellyttää työelämässä hyväksytysti suoritettuja ammattiosaamisen 
näyttöjä tai tutkintosuorituksia. 

2 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ, 
 AMMATTIHENKILÖNÄ  TOIMIMINEN

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/94) sekä asetus terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä (564/94) säätelevät terveydenhuollon ammatinharjoittamisoikeutta. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää terveydenhuollon 
ammattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoittamiseen liittyviä oikeuksia: 

• oikeuden toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, 
• oikeuden käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä ja 
• rajoitetun ammatinharjoittamisluvan. 

Ammattirekisteriin merkitään henkilötiedot, tiedot ammatinharjoittamisoikeudesta ja sen 
mahdollisesta rajoittamisesta tai poistamisesta, tutkintotiedot sekä mahdolliset huomautukset.
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Lähihoitaja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Terveydenhuollon 
ammattihenkilöiden toimintaa ohjaavat monet lait ja säädökset, joista ammattilaisten 
tulee olla tietoisia. Terveydenhuollon ammattihenkilön toiminnassa keskeistä on 
varmistaa potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutuminen sekä palvelujen laatu. Huomion
kiinnittäminen potilas- ja asiakasturvallisuuteen on tärkeää opintojen aikana, sillä 
kliininen osaaminen ja oikea asenne on potilasturvallisuuden perusta. Potilasturvalli-
suustaitojen perusta opitaan koulutuksen aikana. Potilas- tai asiakasturvallisuuden 
vaarantuminen on usein myös merkittävä syy hylkäämiseen osaamisen arvioinnissa.

Uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (354/2014) astuu voimaan 2016. Lähihoitajalle 
annetaan sosiaalihuollon ammattihenkilön nimikesuoja valtioneuvoston asetuksella. 
Ammattirekisteriin, samoin kuin terveydenhuollon rekisteriin, tullaan merkitsemään 
tiedot mahdollisista rajoittamisista ja muista toimenpiteistä.

Lähihoitajaa, joka työskentelee sosiaalihuollossa ja jonka työhön sisältyy terveyden-
huollollista toimintaa, sovelletaan myös terveydenhuollon lakeja ja säädöksiä.

Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattihenkilölait sisältävät ammattieettisiä 
velvoitteita.
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Lähihoitajaopiskelijat voivat olla myös ns. erityisopiskelijoita. Erityisopetusta saa-
vien opiskelijoiden arvioinnissa noudatetaan aina samoja periaatteita kuin muidenkin 
lähihoitajaopiskelijoiden arvioinnissa. Mikäli opiskelijan ammattitaitovaatimuksia on 
mukautettu merkittävästi, ei opiskelija voi saada tutkintotodistusta, joka oikeuttaisi ter-
veydenhuollon ammatin harjoittamiseen. Lääkehoitoa ei voida mukauttaa lainkaan.
Suomessa on säädetty tutkintokohtaisesti terveydentilaa koskevista vaatimuksista. Tut-
kintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää opiskelijan omaa ja 
asiakkaiden turvallisuutta ammatillisessa peruskoulutuksessa ja myöhemmin työelä-
mässä. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden terveydentilavaatimuksista on omat sel-
keät säädöksensä. Nämä säädökset on otettava huomioon lähihoitajaopiskelijoiden 
pääsykoevalinnoissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työtä tehdään alaikäisten parissa ja toiminta- ja päätök-
sentekokyvyltään rajoittuneiden asiakkaiden kanssa. Työ on vastuullista toisen ihmisen 
elämään vaikuttamista. Lähihoitajan työssä korostuu ammattieettinen toiminta. Amma-
tin eettisiin kysymyksiin on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota jo opiskeluvai-
heessa ja tuettava opiskelijoiden ammattieettistä kasvua. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä ollaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 
kanssa. Myös kirjaamisen merkitys korostuu. Siksi koulutuksen aikana on varmistuttava 
ammatissa selviytymisen edellyttämästä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka 
ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan 
voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään 
kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, 
jos valtioneuvoston asetuksessa määritellyssä sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä 
edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön 
terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten 
sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

(Määräys 91/011/2014)
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3 OPISKELUUN SOVELTUMATTOMUUTEEN   
 RATKAISUJA, SORA-SÄÄDÖKSET

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto on ns. SORA-tutkinto. Tutkintokohtaiset terveyden- 
tilavaatimukset ovat osa tätä SORA-sääntelyä. Terveydentilavaatimukset koskevat 
ammatillista peruskoulutusta, ammatillisten perustutkintojen näyttötutkintoon  
valmistavaa koulutusta sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Säädöksillä  
pyritään parantamaan: potilas- ja asiakasturvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta,  
opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta sekä yksittäisen opiskelijan oikeusturvaa.  
Opiskelijoilta vaaditaan rikosrekisteriote esimerkiksi lasten parissa tapahtuvan  
työskentelyn mahdollistamiseksi.

Koulutuksen järjestäjä tiedottaa SORA-säädöksistä ja määräyksistä työelämän 
edustajille pääsääntöisesti järjestämissään koulutustilaisuuksissa ja verkkosivuillaan. 
Koulutuksen järjestäjä kertoo keneen työpaikkaohjaajat ja kouluttajat voivat olla tarvit-
taessa yhteydessä, mikäli työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana on syytä epäillä 
opiskelijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyviä ongelmia. Koulutuksen järjestä-
jällä on vastuu opiskelijan tilanteen selvittämisestä.

Opiskelijan toimintaan liittyvien ongelmien ilmetessä voi seurauksena SORA-säädös-
ten perusteella tulla kyseeseen mahdollisesti opiskeluoikeuden peruuttaminen tai tietyin 
edellytyksin koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausaine-
testiä koskevan todistuksen. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa koulutuksen 
järjestäjällä on velvollisuus ilmoittaa vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamiskä-
sittelystä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valviralle.

4 TYÖSSÄOPPIMALLA OSAAJAKSI

Ammatillisen koulutuksen työssäoppiminen on säädetty valtioneuvoston asetuksella 
osaksi tutkintoa. Asetuksessa työssäoppimisen laajuudeksi määritellään vähintään  
30 osp. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on selkeästi yksi tärkeä ammatillisen  
osaamisen hankkimisen muoto. (799/2014)

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä työpaikoilla laaditaan 
aina kirjallinen sopimus. Työpaikka ja koulutuksen järjestäjä sopivat työpaikalla  
käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvasta oppimisesta, työturvallisuudesta, 

Ammatillisena peruskoulutuksena 
suoritettavan ammatillisen perustutkinnon 
tulee sisältää osaamisen hankkimista 
työssäoppimisen kautta.
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ammattitaidon arvioinnista sekä muista tehtävistä ja vastuista. Sopimuksessa  
määritellään myös ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä. Lisäksi sovitaan  
työnantajalle mahdollisesti maksettavasta korvauksesta etukäteen. 

Lisäksi sovitaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen kestosta ja ajankohdasta sekä 
työpaikalla hankittavasta osaamisesta tutkinnon perusteiden mukaisesti. Tarvittaessa 
tässä kohdassa mainituista asioista sovitaan kunkin opiskelijan osalta erikseen.  
Pykälässä säädettyä käytäntöä sovelletaan myös silloin, jos opiskelija on työsopimus-
suhteessa työnantajaan.

Opiskelija on työssäoppimisjaksojen aikana oikeutettu opintososiaalisiin etuihin.  
Poikkeustapauksissa työssäoppiminen voi tapahtua työsuhteessa. Mikäli työssä- 
oppiminen on palkallista, ei opiskelija ole oikeutettu opintososiaalisiin etuihin.

Ammatillisena peruskoulutuksena 
suoritettavan ammatillisen perustutkinnon 
tulee sisältää osaamisen hankkimista 
työssäoppimisen kautta.
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5  OSAAMISEN HANKKIMINEN     
 TYÖSSÄOPPIMISEN KAUTTA

Työpaikka ja oppilaitos tekevät kirjallisen sopimuksen yhteistyöstä työssäoppimisen  
järjestämisestä ja opiskelijakohtaisesta toteutuksesta. Työssäoppimista edeltää aina hyvä 
valmistelu- ja suunnittelutyö. Työyhteisössä on tärkeää tiedottaa työssäoppimisen alka- 
misesta, työpaikkaohjaajasta sekä tulevasta opiskelijasta. Työnantajan tulee huolehtia, 
että kaikki työntekijät ovat selvillä roolistaan ja tietävät mitä tutkintoa ja tutkinnon osaa 
opiskelija suorittaa, mitkä ovat hänen tavoitteensa ja mitä arvioidaan: onko ammatti-
taidon arvioinnissa kyse ammattiosaamisen näytöstä vai näyttötutkinnosta. Myös työ-
paikan asiakkaille kerrotaan tulevasta työssäoppijasta. Opiskelijan vastaanottamiseen ja 
perehdytykseen kannattaa panostaa.

Työpaikkaohjaaja tietää oppilaitoksen työssäoppimisesta vastaavan opettajan ja hänen 
yhteystietonsa. Opettaja pitää aktiivisesti myös itse yhteyttä työpaikkaan. 

Työpaikkaohjaaja ensisijaisesti perehdyttää opiskelijan tämän tehtäviin ja varmistaa 
työssäoppimisen turvallisen toteutumisen. Työturvallisuusmääräykset koskevat myös 
opiskelijoita. Erityisen tarkkana on oltava nuorten opiskelijoiden työturvallisuusasioissa. 

L U K U  2

Työssäoppiminen ja 
osaamisen arviointi
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Mikäli työssäoppiminen tapahtuu työsuhteessa, tulee kiinnittää erityistä huomiota tut-
kinnonosan ja työssäoppimisen tavoitteiden toteutumiseen. Siksi opiskelijalla tulee aina 
olla koulutettu ammattihenkilö työpaikkaohjaajana. Työpaikkaohjaajana ja ammattitai-
don arvioijana toimii vastaavan tutkinnon suorittanut työntekijä.

5.1  TYÖSSÄOPPIMISEN TARKOITUS JA TAVOITTEET

Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua ammattitaidon hankkimista. 
Opiskelija opiskelee omien tavoitteittensa mukaisesti lähihoitajan työtä. Työ 
sisältää tehtäviä ja työkokonaisuuksia, joita ei ole voinut opetella oppilaitoksessa. 
Vuorovaikutustaidot harjaantuvat aidossa työelämässä. Ammatillisessa koulutuksessa 
osa tutkinnon edellyttämästä ammattitaidosta opitaan työelämässä. Työssäoppiminen 
parantaa opiskelijoiden työllistymisen edellytyksiä ja moni onkin työllistynyt 
työssäoppimispaikkaansa. Työssä hankittu osaaminen turvaa tuleville ammattilaisille 
työelämäläheisen ja vahvan ammattitaidon. 

Työssäoppimisen tarkoituksena on myös lisätä yhteistyötä koulutuksenjärjestäjän ja työ-
elämän välillä. Työssäoppimisen ohjaaminen ja osaamisen arvioiminen yhdessä työelä-
män edustajien kanssa tarjoaa opettajille luontevan kentän ylläpitää omaa ammatillista 
osaamistaan.

5.2 TYÖSSÄOPPIMISEN TOTEUTTAMINEN

Jotta lähihoitajien työssäoppimista voidaan toteuttaa, on työpaikalla oltava käytettävissä 
koulutuksen järjestämisen kannalta riittävästi alan palvelutoimintaa, tarpeellinen 
työvälineistö sekä ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevää 
henkilökuntaa. Lähihoitaja tai vastaavan tutkinnon suorittanut työntekijä, joka on 
motivoitunut opiskelijoiden ohjaukseen, voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi 
kouluttajaksi.

Työssäoppimisen neljä keskeistä kulmakiveä ovat: 

• tutkinnon perusteet 
• sopiva työpaikka ja oikeat asiakkaat
• motivoitunut ja ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja ja  
• opiskelusta motivoitunut opiskelija. 
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Osa työssäoppimisesta voidaan suorittaa myös ulkomailla. Tästä on sovittava koulu- 
tuksen järjestäjän kanssa etukäteen. Ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen aikana  
SuPerin jäsenet on vakuutettu. Katso kohta vakuutukset (s. 28). 

5.3 TYÖPAIKKAOHJAAJA

Hyvällä työpaikkaohjaajalla on kyky kuulla ja havaita opiskelijan viestejä. Hän 
suhtautuu myönteisesti opiskelijaan ja kykenee yhteistoimintaan erilaisten ihmisten 
kanssa. Hyvä työpaikkaohjaaja arvostaa omaa ammattiaan ja samalla tukee opiskelijan 
ammatti-identiteetin kasvua.

SuPer suosittelee, että työntekijät toimisivat opiskelijoiden työpaikkaohjaajina vuorotellen 
ja siten kaikilla olisi mahdollisuus kehittyä ohjaustehtävässä. Kun työpaikkaohjaajia on 
yksikössä useampia, voidaan opiskelijoiden ohjaustehtävät jakaa tasaisesti työntekijöiden 
kesken. Näin menetellen ohjausvastuu ei kuormita yksittäistä työntekijää liikaa.Työ-
paikkaohjaajalla on opiskelijalle äärettömän suuri merkitys monien selvitysten mukaan. 
Ketään ei tulisikaan pakottaa työpaikkaohjaajaksi, vaan tehtävään tulisi nimetä henkilö, 
joka on valmis ottamaan vastuun opiskelijan ohjauksesta. Sosiaali- ja terveysalan työssä 
opiskelijan ohjaustehtävä on osa jokaisen työntekijän työnkuvaa, joten mahdollisen  
kieltäytymisen taustat pitää selvittää ja tukea kaikkia jaksamaan ohjaajana. Mikäli  
henkilökuntaan kuuluva kieltäytyy ohjausvastuusta työnantajan tulisi keskustella avoi-
mesti hänen kanssaan kieltäytymisen perusteita, ja ratkaisua asiaan tulisi etsiä yhdessä. 

Työnantajalla on viimekädessä vastuu siitä, että opiskelija saa hyvän ja tavoitteidensa 
mukaisen ohjauksen. Työnantajan velvollisuus on turvata, että työpaikkaohjaaja voi 
osallistua tarvittaviin koulutuksiin ja että hän saa tehtävässään työyhteisön ja työn- 
antajan tuen. Lisäksi työntekijäarvioijalle tulee järjestää aikaa hoitaa työajalla opiskelijan 
ohjauksen ja arvioinnin edellyttämät tehtävät. Mikäli tämä ei ole mitenkään mahdol-
lista, tulee käytetty työajan ylitys korvata työntekijälle aikana tai rahana.

Työssäoppimisessa tärkeitä huomioitavia asioita on paljon. Työssäoppimisen jaksojen 
tulee olla ammatinhallinnan kannalta riittävän pitkiä ja monipuolisia. Työssäoppiminen 
ja ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan yhdessä paikallisten työelämän edustajien 
kanssa ja alueelliset ja paikalliset työelämän tarpeet ja mahdollisuudet sekä opiskelijan 
henkilökohtaiset tavoitteet otetaan huomioon. Opiskelijalle nimetään oma työpaikka-
ohjaaja ja ohjaukseen varataan riittävät resurssit. Opettaja valmentaa opiskelijan jo oppi-
laitoksessa työssäoppimista ja työpaikkaa varten korostaen työelämän pelisääntöjen 
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tärkeyttä. Työpaikkaohjaaja perehdyttää opiskelijan työpaikan käytänteisiin, työturvalli-
suuteen ja tehtävään työhön.

Opettaja ja työpaikkaohjaaja tukevat opiskelijaa hänen hankkiessa tutkintoonsa liittyvää 
ja osaamista vahvistavaa ammattitietoa. Työpaikalla kiinnitetään erityistä huomiota  
ohjaukseen ja valvontaan sekä monipuoliseen palautteen antamiseen. Työpaikkaohjaajan 
on tarvittaessa puututtava opiskelijan työhön, mikäli hän näkee uhkatilanteita. Opiskelijan 
työsuojelusta huolehditaan varmistumalla, että opiskelijalla on riittävästi tietoa omasta 
työturvallisuudestaan ja että häntä ohjataan ja neuvotaan.

Opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija arvioivat yhdessä työssäoppimisen loppuvaiheessa 
opiskelijan valmiuden osallistua ammattiosaamisen näyttöön tai tutkintotilaisuuteen.

Työpaikkaohjaajalle on varattava mahdollisuus opiskelijan monipuolisen ohjauksen ja 
arvioinnin toteuttamiseen. Palautteen työssäoppimisesta tulee olla jatkuvaa ja opiskelijaa 
kannustavaa. Tehtävänsä parasta mahdollista hoitamista varten työpaikkaohjaajan on 
saatava riittävästi koulutusta ja aikaa ohjaustehtävän vaatimiin toimiin. Tarpeen mukaan 
hänen on voitava irrottautua normaalista työstään.

Ohjaajan tehtävänä on osallistua oppilaitoksen järjestämiin koulutuksiin ja perehdytys- 
tilaisuuksiin. Ohjaaja kertoo työyhteisölle opiskelijasta ja hänen tavoitteistaan sekä pereh-
dyttää opiskelijan ja opettaa hänelle omaa työtään.

Työpaikkaohjaajalla on myös oikeuksia. Esimiehen ja oppilaitoksen edustajan on turvat-
tava työpaikkaohjaajalle koskemattomuus ja työrauha. Ongelmallisissa tapauksissa työ-
paikkaohjaajan on puututtava sellaiseen opiskelijan toimintaan, joka ei vastaa ammatti-
eettisiä periaatteita, joka muuten vaarantaa toisten oikeusturvaa tai joissa potilas- ja 
asiakasturvallisuus vaarantuu. Näissä tilanteissa on otettava välittömästi yhteys omaan 
esimieheen ja ohjaavaan opettajaan.

Potilas- ja asiakasturvallisuuden vaarantuessa on aina otettava asia vakavasti keskuste-
luun ja arvioitava tilannetta. Opiskelija työskentelee ohjaajan valvonnan alla ja hänen 
vastuullaan. Tarvittaessa, mikäli opiskelijan terveydentilassa tai toimintakyvyssä tulee 
esille ongelmia, jotka jollakin tavalla vaarantavat potilaiden/asiakkaiden turvallisuutta tai 
muun työyhteisön tai opiskelijan itsensä turvallisuutta, on välittömästi otettava yhteyttä 
ohjaavaan opettajaan ja tarvittaessa keskeytettävä työssäoppiminen. SORA-säädösten 
soveltamisen tarpeen arvioi oppilaitos.
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Ammattiosaamisen näytössä ja tutkintotilaisuudessa tapahtuva potilas- tai asiakasturval-
lisuuden vaarantuminen edellyttää opiskelijan näytön välitöntä keskeyttämistä. Tällai-
sessa tapauksessa tulee ottaa heti yhteys oppilaitokseen ammattiosaamisen näyttöä tai 
tutkintotilaisuutta arvioivaan opettajaan.

 
5.4 TYÖSSÄOPPIMINEN PERUSTUU YHTEISTYÖHÖN

Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi 
vaativat työpaikoilta ja oppilaitoksilta yhä tiiviimpää yhteistyötä. Työssäoppimisen 
ohjaajan, opiskelijan ja opettajan on hyvä tavata ennen jakson alkua ja sopia yhdessä 
siitä, mitkä ovat osaamisen hankkimisen painopisteet ja tavoitteet.

Erityisen tärkeää on tiedottaa koko työyhteisölle opiskelijoista ja heidän opintojensa  
vaiheesta työpaikalla. Jos opiskelija suorittaa esimerkiksi kasvun tukemisen ja ohjauksen 
jaksoa vanhustyössä, on selvitettävä, että työtehtävät määräytyvät sen tavoitteiden 
mukaisesti ja arviointi tapahtuu kasvun tukemisen ja ohjauksen eikä esimerkiksi hoidon 
ja huolenpidon osaamisvaatimusten pohjalta.

Opiskelija laatii itselleen omat henkilökohtaiset tavoitteensa kulloinkin käsillä olevan 
tutkinnon osaan. Työpaikka ja oppilaitos sopivat työssäoppimisen periaatteista sekä 

SuPer on esittänyt, että työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen ohjauksesta ja ammattitaidon 
arvioinnista työnantajalle maksettavat korvaukset 
tulisi ohjata työpaikkaohjaajien ja työyhteisön 
opiskelijan ohjausta ja arviointia koskevaan 
täydennyskoulutukseen. Tehtävän vaatimukset 
tulisi ottaa huomioon työpaikkaohjaajan ja 
ammattitaidon arvioijan palkassa.
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yhteydenpidosta työssäoppimisjakson aikana. Olennaista on huolehtia siitä, että käsi-
tykset tavoitteista sekä ohjaus- ja arviointiperiaatteista on ymmärretty samalla tavalla. 
Työssäoppiminen on käytännönläheisen lähihoitajan ammatin oppimisen kannalta  
keskeisin osa ammatillista peruskoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa 
työssäoppimista tulisi olla asetuksen mukaista 30 osaamispistettä enemmän. Hyvä 
määrä osaamisen hankkimista työssä olisi vähintään 45 osaamispistettä.

5.5  TYÖSSÄOPPIMISEN MERKITYS TYÖYHTEISÖLLE JA OPISKELIJALLE

Työssäoppimisen työpaikkana oleminen kehittää työpaikkojen omaa oppimis- ja 
työskentelykultuuria. Opiskelijat tuovat uusia näkemyksiä työhön ja kysymyksillään 
nostavat esille asioita, jotka ehkä muuten eivät tulisi keskusteluun. Opiskelijoiden 
näkemykset kannattaa ottaa vastaan ja niitä on hyvä tarkastella yhdessä. Vaikka 
opiskelijoiden ideat eivät olisi aina uusia työpaikoilla, kannattaa ideoita lähteä 
tarkastelemaan yhdessä ennemmin kuin todeta, että kaikkea on jo kokeiltu.

Työpaikan ja oppilaitoksen yhteistyö tuottaa tärkeää tietoa, jolla koulutusta on mahdol-
lista kehittää entistä työelämälähtöisemmäksi. Työyksiköt voivat myös hyödyntää oppi-
laitoksen osaamista, asiantuntemusta ja koulutuspalveluja.

Työpaikat, työntekijät ja ennen kaikkea työpaikkaohjaaja vaikuttavat ratkaisevasti 
uusien ammattilaisten ammatti-identiteetin ja työhön liittyvien asenteiden muotoutu-
miseen sekä ylipäätään näkemykseen sosiaali- ja terveysalasta. Hyvä kokemus työssä-
oppimisesta tukee opiskelijan ammatillista kasvua ja antaa realistisen kuvan työelämästä. 
Nämä jaksot ovat usein portti työelämään ja parhaimmillaan ne vahvistavat opiskelijan 
halua pysyä alalla.

Ammatillisten valmiuksien lisäksi opiskelija oppii työelämän pelisääntöjä sekä vastuun 
kantamista omasta työstään ja työyhteisöstä. Nämä taidot ovat avaintaitoja myöhemmin 
työelämässä selviytymisen kannalta.

Moni työnantaja on saanut sujuvasti työyhteisöönsä sopivan uuden työntekijän työssä-
oppimisen välityksellä. Osaavan ja työpaikkaan soveltuvan henkilöstön rekrytointi  
helpottuu. On myös opiskelijan etu päästä töihin sellaiseen työpaikkaan, johon on  
saanut tutustua jo opiskeluaikana.     
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Lähihoitajaksi opiskelee myös lukuisa joukko muualta Suomeen tulleita tai Suomessa 
syntyneitä toisen polven maahanmuuttajia. Yhteistyö näiden opiskelijoiden kanssa edel-
lyttää ihmisten erilaisuuden hyväksymistä, toisten kulttuurien tuntemista ja erilaisten 
toiminta- ja ajattelutapojen käsittelemistä. Se ei tarkoita omista arvoista luopumista, 
vaan yhteistä vuoropuhelua ja toinen toisensa näkemysten huomioon ottamista.

Työssäoppimassa olevaa maahanmuuttajaa ohjataan ja arvioidaan kuten muitakin  
opiskelijoita. Tutkinnon ammattitaitovaatimukset ovat samat kaikille. Opiskelija ei saa 
helpotusta tutkinnon vaatimuksista, mutta heidän kanssaan tulee neuvotella ja etsiä 
yhteisymmärryksessä ratkaisuja haasteellisiin tilanteisiin. 

Maahanmuuttajaopiskelijalla tulee olla jo opintojen alkaessa riittävät kielelliset valmi-
udet selviytyä opinnoista ja työssäoppimisesta. Haasteena on usein edelleen kehittyvä 
kielitaito, johon työelämä tarjoaa parhaan oppimisympäristön. Siksi työpaikalla kaik-
kien tulisi puhua opiskelijalle suomea tai ruotsia, vaikka molemmat hallitsisivat englan-
nin kielen. Myös suomalaiseen lainsäädäntöön, kulttuuriin ja tapoihin perehdyttäminen 
on tärkeä osa muualta Suomeen tulleiden ohjauksessa. 

6 AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa eri tutkinnon osissa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa, jossa hän tekee lähihoitajan työtehtäviä 
tutkinnon perusteissa kuvatuissa työpaikoissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaito-
vaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Uutta on, että ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa 
työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
Hylätty osaamisen arviointi on mahdollista uusia ja opiskelijalla on oikeus korottaa jo 
hyväksyttyä arvosanaa. Näistä periaatteista päättää koulutuksen/tutkinnon järjestäjä, jolta 
asiaa kannattaa tiedustella. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla 
osaamisen arvioinnilla tarvittaessa, esimerkiksi keskustellen. Kirjalliset tehtävät ja kokeet 
eivät kuulu osaamisen arviointiin. Kun niitä järjestetään, ovat ne osa oppimisen arviointia.
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6.1 OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

Opiskelijalla on lain mukaan oikeus saada tutkinnon perusteiden mukaisia ammattitai-
tovaatimuksia vastaava aikaisemmin hankittu osaaminen tunnistetuksi ja tunnustetuksi. 
Oppilaitokset ohjaavat opiskelijoita osaamisen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä. 
Opiskelija hakee omassa oppilaitoksessaan osaamisen tunnustamista. Opiskelijalla voi 
olla osaamista aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta. Osaamisen tunnustami-
sella on merkitystä esimerkiksi opiskeluaikojen pituuteen. Osaamisen tunnustaminen 
korvaa vanhan käsitteen hyväksilukemisesta.  

Näyttötutkinnossa aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
ovat osa henkilökohtaistamista. Näyttötutkintoon hakeuduttaessa koulutuksen järjestäjä 
selvittää henkilön aikaisemmin hankkiman osaamisen ja jokaiselle tutkinnon suoritta-
jalle laaditaan henkilökohtaistamista koskeva asiakirja. Henkilökohtaistamisesta sääde-
tään lailla ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.

6.2  OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI

Työssäoppimisen arviointia on tärkeää tarkastella monesta näkökulmasta. Oppimisen 
arviointi tulee erottaa osaamisen arvioinnista. Tärkeää onkin heti aluksi selvittää 
arvioidaanko oppimista vai osaamista. Oppimisen arviointia tehdään työssäoppimisen 
aikana eri vaiheissa ja se on siis pääasiassa suullista ja kannustavaa. Aluksi työpaikka-
ohjaajan tulee arvioida työssäoppijan lähtötasoa ja yhdessä opiskelijan kanssa mietitään 
jakson tavoitteet. Työssäoppimisen aikana arvioidaan osaamisen kehittymistä ja 
annetaan opiskelijalle suunnitelmallisesti palautetta.

Arvioinnissa keskitytään siihen, miten hyvin opiskelija osaa käytännössä tehdä tutkin-
non osassa vaadittavaa työtä. Hyvä työpaikkaohjaaja näkee opiskelijan vahvuudet ja 
kehittämistä vaativat alueet ja ohjaa oppijaa vahvistamaan käytännön työtaitojaan ja 
teoreettista tietopohjaa kehittymistä vaativalla alueella. Opiskelijan tulee saada tieto, 
missä hän tarvitsee vielä lisää osaamista esimerkiksi selviytyäkseen ammattiosaamisen 
näytöstä tai tutkintotilaisuudesta. Työpaikkaohjaajan tulee olla tarvittaessa valmis  
antamaan myös kriittistä palautetta rakentavasti. Mikäli opiskelija ei ole osaamisensa 
perusteella valmis ammattiosaamisen näyttöön tai tutkintotilaisuuteen, siitä tulee tehdä 
päätös yhdessä opettajan kanssa.
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6.3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

Ammattiosaamisen näyttöön tai näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuteen osallistumisen 
valmiudet arvioidaan ennen tilaisuuksien alkamista. Tässä vaiheessa työssäoppimisen 
ohjaaja on selvittänyt, onko henkilöllä riittävät valmiudet tulla todennäköisesti 
selviytymään ”näytöstä”. Huomio tulee kiinnittää mm. kielitaitoon, osaamisen tasoon ja 
lääkehoito-osaamiseen. Ammattitaito osoitetaan ja arvioidaan sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon perusteiden mukaisesti.

Mikäli ammattitaidon arvioinnin tuloksena arvioijat toteavat, että osoitettu osaaminen 
ei täytä vähintään tyydyttävän tason kriteereitä, on suoritus hylättävä. Hylätyn suorituk-
sen jälkeen on tärkeä arvioida uudelleen, miten opiskelija hankkii lisää osaamista ennen 
uuteen tilaisuuteen menoa.

Ammattiosaamisen näytöissä osaamista arvioidaan työpaikalla ja arvioijina toimivat 
joko työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä tai jompikumpi erikseen tutkinnon perus-
teissa kuvattujen arvioinnin kohteiden mukaisesti. SuPerin kanta on, että arviointi  
tehdään yhdessä ja arvioijat yhdessä vastaavat arvosanasta. Arviointi perustuu tutkinnon 
perusteissa kuvattuihin kriteereihin. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan asteikolla 
hylätty, 1–3. Arvioinnin kirjaaminen on tehtävä huolellisesti ja arvosanan perustelut  
on tuotava esille.

6.4 TUTKINTOSUORITUS NÄYTTÖTUTKINNOSSA

Kun on todettu, että opiskelija on valmis osallistumaan tutkintotilaisuuteen, hän laatii 
suunnitelman ja tilaisuus voi alkaa.

Näyttötutkintona suoritettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinto arvioidaan tutkinto-
tilaisuuksissa työpaikalla työtä tehden. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa 
oleva opiskelija hankkii osaamista myös työssäoppimisen kautta. Näyttötutkinnot  
henkilökohtaistetaan mikä tarkoittaa tutkinnon suorittajien eli opiskelijoiden tutkinnon 
suorittamisen suunnittelua siten, että heidän aikaisempi osaamisensa huomioidaan ja 
heillä on mahdollisuus vaikuttaa tutkinnon järjestelyihin ja aikatauluihin. Tutkinnossa 
vaadittavaa ammattitaitoa eli osaamisvaatimuksia ei henkilökohtaisteta. 
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Näyttötutkinnossa tutkintosuoritus arvioidaan työpaikalla kolmikantaisesti työnantajan, 
työntekijän ja opettajan yhteistyönä. Työpaikkaohjaaja ei saa toimia näyttötutkinnon 
tutkintotilaisuuden arvioijana, jos hän on toiminut valmistavan koulutuksen yhteydessä 
työssäoppimisen ohjaajana. Tutkinnon suorittajan itsearviointi kuullaan ennen arvo-
sanaesityksen tekemistä. Kolmikantainen arvioijaryhmä esittää arviointinsa pohjalta 
tutkintotoimikunnalle päätettäväksi arvosanaa. Arvosanaesitys kerrotaan tutkinnon 
suorittajalle. Elokuusta 2016 alkaen kolmikantainen arvioijaryhmä päättää tutkinnon 
osan arvosanasta.  

Arvioinnin kirjaaminen on tehtävä huolellisesti ja arvosanan perustelut on tuotava 
esille. Arviointiasteikko – hylätty, tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3 – on käytössä 
osaamisen arvioinnissa ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa.  
Erityisopetuksessa opiskelijan osaaminen voidaan arvioida aina myös sanallisesti.  
Tutkinnon osan arvosana annetaan työssä osoitetun osaamisen perusteella. Tutkinto-
todistus annetaan, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. Arvioinnista 
vastaavat kaikki arvioijat yhdessä. Tutkintotoimikunta antaa todistuksen.

6.5 ARVOSANAN OIKAISU

Opiskelijoita ja tutkinnon suorittajia arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, että 
arvioidaan tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa kriteeriperustaisesti. Osaamista 
on peilattava tutkinnon perusteissa kuvattuihin ammattitaitovaatimuksiin, ei esimerkiksi 
henkilöiden osaamista keskenään. Kirjatut arviointikriteerit helpottavat arvioijien työtä. 

Opiskelijoilla ja tutkinnon suorittajilla on mahdollisuus tehdä saamastaan arvosanasta 
oikaisuvaatimus, mikäli he ovat tyytymättömiä arvosanaansa. Oikaisuvaatimusten yhtey- 
dessä palataan aina kirjattuihin arviointeihin. Siksi on erittäin tärkeää, että arvioinnista 
tehtävä kirjaaminen on kattavaa ja perusteltua sekä oikeudenmukaista. Perusteluista 
tulee käydä ilmi, onko osaaminen tyydyttävää, hyvää vai kiitettävää. Kirjauksesta pitää 
käydä arviointiin osallistumattomallekin selväksi, mihin arvosana perustuu. Erityisen 
tarkkaan tulee kirjata hylätyn arvosanan perustelut kriteeriperustaisesti.
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7 TYÖSUOJELUN HUOMIOIMINEN     
 TYÖSSÄOPPIMISEN AIKANA

Työsuojelulla halutaan korostaa turvallista opiskeluympäristöä. Työpaikalla käytännön 
työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta vastaa työnantaja. Koulutuksen  
järjestäjän velvollisuus on informoida työnantajaa työsuojeluvelvoitteesta.

Ennen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen alkamista tulee varmistaa työ-
paikan työturvallisuus.

Opiskelijalla on lain perusteella oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Koulutuksen 
järjestäjän tehtävä on varmistua siitä, että työssäoppimisen työpaikalla on tehty työ- 
turvallisuuslain mukaisesti työn vaarojen selvittäminen ja arviointi. Työturvallisuuslaki 
edellyttää, että koulutuksen järjestäjä selvittää työn vaarat myös oppilaitoksella. Alue- 
hallintovirastolle tulee tehdä ilmoitus vaarallisista ja haitallisista töistä. Näitä töitä ovat 
mm. yötyö ja vainajan laittaminen.

Työpaikan ja koulutuksen järjestäjän on varmistettava lisäksi, että opiskelija perehdytetään 
työhön ja noudatettaviin ohjeisiin. Tämä on vaihe, jossa on paljon puutteita ja siksi siihen 
tulee työpaikoilla kiinnittää erityisen paljon huomiota. Opiskelijat eivät välttämättä  

L U K U  3 
Työsuojelu
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hallitse esimerkiksi työergonomiaa riittävän hyvin ja on huolehdittava, että nuori ei 
loukkaa itseään. Myös ne työpaikat, missä väkivallan uhka on suuri, tulee opiskelijan 
työsuojeluun kiinnittää erityisesti huomiota. Työnantajan tulee valvoa, että opiskelija 
käyttää työssä edellytettäviä suojaimia ja apuvälineitä.

Työpaikoilla tapahtuva koulutus järjestetään yleensä niin, ettei opiskelija ole työsuh-
teessa työnantajaan. Työturvallisuuslakia sovelletaan lähtökohtaisesti työsopimuksen 
perusteella tehtävään työhön. Työssäoppiminen voidaan kuitenkin erikseen sovittaessa
toteuttaa myös työsuhteessa. Tällöin sovelletaan työturvallisuuslakia samoin kuin 
oppisopimuskoulutuksessa. 

Jos edellä tarkoitettu työn vaarojen arviointi osoittaa, että työstä saattaa 
aiheutua erityistä tapaturman tai sairastumisen varaa, tällaista työtä saa 
tehdä vain siihen pätevä ja henkilökohtaisten edellytystensä puolesta työhön 
soveltuva työntekijä tai tällaisen työntekijän välittömässä valvonnassa 
muu työntekijä. Huomioon otetaan toisaalta työ ja työolosuhteet sekä 
toisaalta työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Pätevyyden ratkaisee 
työnantaja. Pätevyydellä tarkoitetaan lähinnä riittävää ammatti-
taitoa ja kokemusta ja riittävän opetuksen ja ohjauksen antamista.

(Laki 738/2002)
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7.1 KIELLETYT JA VAARALLISET TYÖT

Nuorta työntekijää (alle 18-vuotias) ei saa käyttää töissä, jotka ovat nuoren ruumiilliselle 
tai henkiselle kehitykselle vahingoksi tai jotka vaativat häneltä suurempaa ponnistusta tai 
vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista. Myöskään työtä, joka 
on ikään ja kokemukseen nähden kohtuutonta, ei saa teettää nuorella työntekijällä. 

Lähihoitajaopiskelijat tekevät hyvin paljon ns. keikkatöitä opiskelun ohessa, jolloin työn-
antajan on tarkasti arvioitava nuorelle soveltuvat työtehtävät ja vastuut. Nuoren on myös 
itse huolehdittava, ettei hänelle anneta kiellettyjä töitä. Työpaikalla superilainen luotta-
musmies tai työsuojeluvaltuutettu on ongelmatilanteissa opiskelijoiden tukena.

Psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriintyneiden hoito ja vainajista huolehtiminen ovat tehtäviä, 
joita nuori alle 18-vuotias saa tehdä vain ammatintaitoisen henkilön valvonnassa. Selvitys 
valvonnan järjestämisestä ja nuoren perehdyttämisestä kirjataan työssäoppimisen ja ammatti- 
osaamisen näytöistä tehtävään sopimukseen ja lähetetään tiedoksi työsuojelupiirille.

Nuori työntekijä ei saa myöskään työskennellä yksin, jos työhön liittyy ilmeinen tapa- 
turman tai väkivallan vaara.

Koulutuksen järjestäjän ja työnantajan työssäoppimista koskevassa sopimuksessa on  
kiinnitettävä huomiota opiskelijan työssäoppimisjakson työaikoihin. Ilman työsopimus-
suhdetta toteutettavaan työssäoppimiseen ei sovelleta työaikalain ja nuorista työntekijöistä 
annetun lain työaikoja koskevia säädöksiä, kuitenkin pääsääntönä tulee olla, että työssä-
oppijoiden työajat eivät ylitä niitä (605/1996, 998/1993).

Vaikka työssäoppijat eivät ole työsuhteessa työpaikkaan, pääsääntönä on pidettävä, että 
heidän työssäoppimisen aikainen työaika ei ylitä työaikalain ja nuorista työntekijöistä 
annetun lain aikarajoja.

 
Säännöllinen työaika: 8 tuntia päivässä, 40 tuntia viikossa 
Ylityö: enintään 80 tuntia kalenterivuodessa, suostumus tarvitaan
Enimmäisaika: 9 tuntia vuorokaudessa, 48 tuntia viikossa
Vuorokausilepo: vähintään 12 tuntia
Viikkolepo: vähintään 38 tuntia keskeytymättä
Ruokatauko: vähintään 30 minuuttia, jos päivä yli 4 tuntia
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7.2 OPISKELIJAN VELVOLLISUUKSISTA

Opiskelijan, samoin kuin työntekijöiden, on työturvallisuuslain mukaan noudatettava 
työnantajan toimivaltaan sisältyviä määräyksiä ja ohjeita(738/2002). Nuoren työntekijän 
on noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden 
ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä, siisteyttä, huolellisuutta ja varovaisuutta sekä 
ilmoitettava havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. Hänen tulee käyttää työpai-
kalla olevia työtä helpottavia laitteita ja apuvälineitä. 

Opiskelijan on toimittava huolellisesti ja oltava varovainen. Työtehtävään tai toimen-
piteeseen ei tule ryhtyä, mikäli on epävarma osaamisestaan. Lähihoitajaopiskelijan 
ohjaajan tulee esimerkiksi raskaita nostoja ja siirtoja tehtäessä varmistua asiakkaan, 
opiskelijan ja omasta turvallisuudestaan. Opiskelijan on myös aina osaltaan varmistut-
tava työturvallisuudesta. Jos työpaikalla on apuvälineitä, kuten nostolaitteita, on niitä 
myös käytettävä. Opiskelija perehdytetään laitteiden käyttöön ja sen jälkeen kun opiske-
lija hallitsee laitteet, hän voi niitä käyttää. Mikäli opiskelija havaitsee työturvallisuuteen 
liittyviä epäkohtia, tulee hänen viipymättä ilmoittaa niistä ohjaajalle tai työnantajalle. 
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8 SUPERILAISEN VAKUUTUSEDUT

SuPer tarjoaa jäsenilleen liiton kustantaman ammattihenkilön vastuu- ja oikeusturva- 
vakuutuksen, Liittoturvan sekä itsenäisille yrittäjille potilasvakuutuksen. Opiskelija- 
jäsenille tarjotaan myös vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

8.1  SUPERIN MAKSAMAT VAKUUTUKSET

Ammatillisella vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella vakuutettuina ovat:
• toisen palveluksessa työ- tai virkasuhteessa olevat liiton jäsenet ja opiskelijajäsenet
• ammattiin liittyvässä jatko- ja täydennyskoulutuksessa olevat jäsenet opiskeluun tai 

työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
• opiskelijajäsenet opiskeluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa
• tilapäisessä työ- tai virkasuhteessa olevat eläkeläiset, jotka ovat olleet SuPerin  

ammattiosaston jäseniä eläkkeelle siirtymiseensä saakka (työ- ja virkasuhteeseen  
liittyvissä asioissa)

• liiton jäsenet, SuPer ry:n ammattiosastoon kuuluvat itsenäiset ammatinharjoittajat  
ja liiton opiskelijajäsenet, joiden palveluksessa ei ole työntekijöitä (ammatin harjoitta-
miseen liittyvissä asioissa). Tämä toiminta voi tapahtua myös yritysmuodossa silloin, 
kun liiton jäsen yksin omistaa kyseisen yrityksen.

L U K U  4 
Opiskelijan 
vakuutukset
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Vastuuvakuutuksesta korvataan toiselle aiheutettu äkillinen ja ennalta arvaamaton  
henkilö- tai esinevahinko, josta vakuutettu on lain mukaan korvausvastuussa. Vakuutus 
kattaa myös vahingonkorvausvastuun selvittämisen sekä mahdolliset korvauskysymystä 
koskevat oikeudenkäyntikulut. Vakuutuksesta ei korvata jäsenelle itselleen aiheutunutta 
vahinkoa eikä tahallisesti tai törkeällä varomattomuudella aiheutettuja vahinkoja.

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan työ- ja virkasuhteeseen liittyvästä riita-asiasta 
aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Siitä  
korvataan myös oikeuden päätöksellä vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeuden-
käyntikulut vakuutusmäärään asti.

Vakuutuksista korvataan vakuutusten ja jäsenyyden voimassa ollessa tapahtuneet  
vahingot. Vakuutukset ovat voimassa seuraavasti:

• Opiskelijajäsenen vakuutukset tulevat voimaan jäsenyyden alkamisesta lukien. 
• Varsinaisella jäsenellä vakuutukset ovat voimassa jäsenyyden alkamisesta lukien,  

kun jäsenyys on alkanut kolmen kuukauden kuluessa valmistumisesta.
• Jäsenyyden alkamisesta lähtien, kun henkilö siirtyy suoraan toisesta ammattijärjes-

töstä, jossa on ollut vakuutettuna vastaavalla vastuu- ja oikeusturvavakuutuksella. 

Muissa tapauksissa noudatetaan kuuden kuukauden karenssiaikaa.

Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on voimassa Suomessa. Vakuutus koskee myös enintään 
vuoden kestävää työskentelyä tai työharjoittelua ulkomailla.

Virka- ja työsuhderiidoissa tulee olla yhteydessä liiton toimistossa työskenteleviin  
edunvalvontayksikön lakimiehiin.

Liitolla on potilasvahinkolain mukainen potilasvakuutus, joka kattaa jäsenten itsenäi-
sinä yrittäjinä harjoittaman terveyden- ja sairaanhoitotoiminnan edellyttäen, ettei  
toimintaan osallistu yhtään avustajaa tai työntekijää.

Liittoturvalla on vakuutettu liitto, sen ammattiosastot ja niiden jäsenet sekä toimi- 
henkilöt järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa sekä matkoilla niihin. Vakuutus kattaa myös 
näiden irtaimen omaisuuden järjestötehtävissä ja -tilaisuuksissa.

Irtaimen käyttöomaisuuden osalta vakuutus kattaa ammattiosastojen käyttöomaisuuden. 
Liittoturvan matkavakuutuksella on vakuutettu jäsenet järjestötehtävissä.
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Opiskelijoiden tapaturmavakuutus koskee Suomessa vakinaisesti vuosittain yli kuusi 
kuukautta asuvia opiskelijajäseniä, joiden vakinainen kotipaikka on Suomessa ja jotka 
kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Vakuutus on voimassa kaikkialla  
maailmassa opiskelu- ja vapaa-aikana. Tapaturmavakuutuksesta ei korvata sairaudesta 
aiheutuneita kuluja. Ulkomaanmatkoille opiskelijan kannattaa myös ottaa aina erillinen 
matkavakuutus, koska tapaturmavakuutus ei kata matkalla sairastumisesta aiheutuvia 
kuluja. Vakuutuksesta ei korvata työtapaturmia, ja siinä on urheilulajeja koskevia  
rajoituksia. Kotimaassa ja ulkomailla opiskeluun liittyvä työharjoittelu rinnastetaan 
opiskeluun ja kuuluu vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen piiriin silloin, kun kysymyk-
sessä on palkaton harjoittelu.

8.2 JÄSENTEN OMAT VAKUUTUKSET

Vapaaehtoiset vakuutukset täydentävät lakisääteisiä vakuutuksia ja etuuksia.  
Niistä saat lisätietoja osoitteesta www.turva.fi/super.

9 KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄN VAKUUTUKSET

Koulutuksen järjestäjä vastaa osaltaan opiskelijan työturvallisuudesta. Oppilaitoksilla on 
omat vakuutukset opiskelijoiden tapaturmien varalta. Oppilaitosten vakuutuksista saa 
tiedon omasta organisaatiostaan. Vahingon tapahtuessa, esim. pistosvahingossa,  
opiskelijan tulee ottaa yhteys oppilaitokseen ja toimia ohjeiden mukaan.
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